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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. 41405-00091/2003 2004 Ob-98568
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.
2. Naslov naročnika: tel. 02/22-01-358,
Ul. h. Staneta 1, 2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: prenova dvorane
Union v Mariboru.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Materialno tehnična služba, Vincenc Holc.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Materialno tehnična služba
Št. 1/03
Ob-98735
1. Naročnik: Elektro Primorska, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d.
2. Naslov naročnika: Nova Gorica, Erjavčeva 22, Slovenija.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava strojne in programske opreme ter vse potrebne storitve za distribucijski center vodenja (DCV
Nova Gorica) in oddaljena delovna mesta (ODM – Nova Gorica, Koper, Sežana
in Tolmin) na področju Elektro Primorske, ki obsega izdelavo tovarniške dokumentacije, dobavo strojne in programske opreme po klavzuli DDP (INCOTERMS 2000), izvajanje vgradnje, preizkušanje in uglaševanje opreme, izdelavo
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dokumentacije za vzdrževanje, usposabljanje naročnikovih kadrov ter izvajanje
ostalih na predmet razpisa navezanih
storitev, po sistemu ključ v roke.
4. Kraj dobave: Področje Elektro Primorske (Nova Gorica, Koper, Sežana, Tolmin).
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: avgust 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, Slovenija. Kontaktna oseba Slokar Tomaž, univ. dipl. inž. el., tel.
05/339-67-28, faks 05/339-67-31.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Elektro Primorska d.d.
Št. 42/2003
Ob-98746
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: 1550 Ljubljana,
Kolodvorska 2, telefaks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: digitalni preklopno
– distribucijski sistem na TVS – 1 komplet.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 18. 8. 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, elektronski naslov: javna.narocila@rtvslo.si., za komercialni del Meta Čanžek, za tehnični del Nevenka Zorko.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 266-113/2003
Ob-98829
1. Naročnik: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
27a,
1000
Ljubljana,
faks
01/478-18-78.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja: tirne naprave,
peroni, podhod, ceste in parkirišča, komunalna infrastruktura, ograja, krajinska
ureditev in zasaditev za mednarodni železniški mejni prehod Dobova.
4. Kraj dobave: Mednarodni železniški
mejni prehod Dobova.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: predvidoma v roku
60 dni.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20 in Tina
Teržan, tel. 01/478-18-40.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: enako kot v 6. točki.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade
Ob-98954
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ul. Borisa Kraigherja
25,
2325
Kidričevo,
tel.
02/799-06-10, faks 02/799-06-19, e.mail: obcina.kidricevo@siol.net.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: gradnja poslovno stanovanjskega objekta v Občini Kidričevo.
Ocenjena vrednost: 272,732.000 SIT.
4. Kraj dobave: Kidričevo.
5. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročala: če je določen: september 2003.
6. Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva dodatna informacija: Občinska uprava občine Kidričevo, Zdenka
Frank, tel. 02/799-06-13 ali Igor Premužič, tel. 02/799-06-16.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Občina Kidričevo

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Razveljavitev
Št. 506/03
Ob-98642
Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za nakup:
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– operacijskih plaščev za enkratno uporabo: skupina A,
– materialov za prekrivanje operacijskega polja in dodatkov za enkratno uporabo:
skupina B,
– nesterilnih kompres za enkratno uporabo: skupina C,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
20 z dne 28. 2. 2003, Ob-89088, in sicer:
za sklop 1A: operacijski plašči, v okviru
skupine A: operacijski plašči za enkratno
uporabo.
Postopek oddaje predmetnega javnega
naročila za ostale sklope v okviru skupine B
in C ostane nespremenjen.
Klinični center Ljubljana
Popravek
Št. 17123-02-403-38/2003
Ob-98634
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo,
inštalacijo in montažo opreme za sisteme
tehničnega
varovanja,
št.
17123-02-403-38/2003, objavljenega v
Uradnem listu RS št. 53-54 z dne 6. 6.
2003, Ob-95473 in v Uradnem listu RS, št.
66-67 z dne 11. 7. 2003, Ob-97939 – popravek, se popravek glasi:
V zvezi s predmetnim javnim razpisom je
bil s strani potencialnega ponudnika vložen
zahtevek za revizijo, zato je v skladu z 11.
členom Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja, uradno prečiščeno besedilo (Ur.
l. RS, št. 14/03) zadržan postopek oddaje
javnega naročila ter je priklican rok za predložitev ponudbe iz 8. (a) točke objave in
datum odpiranja ponudb iz 9. točke objave.
Ministrstvo za notranje zadeve
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 462-02/104-7/2003
Ob-98579
Naročnik Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni
carinski urad v skladu s 25. členom ZJN-1
podaljšuje rok za predložitev ponudb za javni razpis za nakup računalniške strojne opreme, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 56 z dne 13. 6. 2003, Št.
462-02/104-3/2003, Ob-95842.
Nov datum in ura, do katere je potrebno
predložiti ponudbo, je 29. 7. 2003 do
9. ure. Javno odpiranje prispelih ponudb
bo 29. 7. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 4/03
Ob-98529
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
(a) Vrsta in količina blaga: dentalna
pohištvena in strojna oprema ter aparature: A) dentalna pohištvena oprema –
za dve ordinaciji, B) dentalna strojna
oprema – tri zobne enote, C) aparature
– razvijalec stomatoloških filmov, peskalec, otroški dodatni stol za namestitev
na obstoječo stomatološko enoto, odstranjevalec mehkih oblog, 5 mešalcev
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amalgama, aparat za sterilizacijo, lonec
za polimerizacijo, odsesovalna naprava
za 3 peskalce, avtoklav.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco lokacije naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
konec meseca oktobra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 ali 423 – Služba za javna
naročila – Marija Horvat. Razpisna dokumentacija bo izstavljena na podlagi predložitve pisnega potrdila o vplačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 7. 2003
dalje, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 20% DDV, kar
znaša 6.000 SIT na račun Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, podračun pri UJP,
urad
Slovenska
Bistrica
št.
01270-6030922374, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2003, do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – soba
428 ali 423, Služba za javna naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 9. 2003, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 423 – Služba za javna naročila.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov,
– da ima strokovna priporočila (reference),
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti in tehničnih
prednostih blaga,
– da ima izjavo o servisiranju in vzdrževanju blaga,
– da ima tehnične zmožnosti in razpoložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogodbenih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,
– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni izvesti pogodbo,
– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga,

– da zagotavlja dobavo fco lokacije naročnika – zmontirano in preizkušeno (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem),
– da zagotavlja priučitev naročnikovega
osebja za delo na strojni opremi in aparaturah,
– da zagotavlja rok dobave: predvidoma
konec meseca oktobra 2003,
– da bo na zahtevo naročnika predložil
zahtevano vrsto finančnega zavarovanja
(menica) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti sklenjenega posla,
– da ima posebno prilogo ponudbe s
podrobnim opisom ponujenega blaga.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
30. 11. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 11. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
55%, tehnične prednosti 10%, kompatibilnost z obstoječo opremo in servis 25%, rok
plačila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
23. 5. 2003, Ob-94334.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 333-0301/2003-26
Ob-98574
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-pošta: obcina.semic@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 2 kompleta snežnih topov za dodatno zasneževanje s priključnimi elementi na obstoječe
hidrantno
omrežje,
teža
ca. 600–700 kg, proizvodna kapaciteta
nad 80 m3 na uro. Ocenjena vrednost
20,000.000 SIT.
(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: SRS Rog Črmošnjice –
smučišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: najkasneje v
mesecu oktobru 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, kontaktna oseba: Polona Kambič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na podlagi izdanega računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: petek, 29. 8. 2003
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, Renata Bukovec – tajništvo.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
29. 8. 2003 ob 12. uri, v prostorih Občine
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti in mora veljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in Zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 80%, dobavni rok – 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Občina Semič
Št. 333-0301/2003-29
Ob-98575
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,
8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-pošta: obcina.semic@siol.net
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja
zasneževalnega sistema, garaže za
shranjevanje opreme in povečanje parkirnega prostora za 300 mest na smučišču SRC Rog Črmošnjice. Ocenjena vrednost 45,000.000 SIT.
(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: SRS Rog Črmošnjice –
smučišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek
15. 9. 2003, konec 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, kontaktna oseba: Polona Kambič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na podlagi izdanega računa.

Št.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: petek, 29. 8. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, Renata Bukovec – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
29. 8. 2003 ob 13. uri, v prostorih Občine
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 5% ponudbene vrednosti in mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik predložiti potrdilo banke o pridobitvi
bančnih garancij za izpolnitev pogodbenih
obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti in za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 80%, reference – 10%,
finančna sposobnost ponudnika – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Občina Semič
Št. 091-3-3/03
Ob-98588
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: lokacije organizacijskih
enot Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba bo
sklenjena za 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno do-
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kumentacijo se lahko zahteva v računovodstvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, faks 01/543-77-01; dodatne informacije nudita Andreja Žagar, ek.,
tel. 01/543-77-11 in Darja Cerar, tel.
01/543-77-18. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko,
na
podračun
pri
UJP
št.
01100-6030708380, sklicna številka
0300/2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba”, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RSin navedbo predmeta javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 12. uri, na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
6. da je predložil BON-1/P ali davčno
odmero za zadnje poslovno leto (predloži
samostojni podjetnik) in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran:
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:
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– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca
BON-1/P, enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da je v zadnjih dveh letih izvedel dobavo razpisanega blaga najmanj enemu
kupcu, pri čemer je znašala njena vrednost
najmanj 15 mio SIT;
8. da ni dal zavajajoče podatke;
9. da nudi najmanj 45 dnevni plačilni rok;
10. da bo dostava fco organizacijske
enote Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete;
11. da bo dostavil vzorce pisarniškega
materiala, če jih bo naročnik zahteval;
12. da zagotavlja odzivni čas 24 ur po
naročilu;
13. da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo do 16. 12. 2003;
14. da bo ponudnik dobil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 16. 12. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 16. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika, plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 036/2003-1
Ob-98644
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 283 kosov zimska oblačila; 654 kosov osebna
in skupna varovalna oprema; 7 kosov
osebna in druga oprema za VPD.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A – zimska oblačila;
– sklop B – osebna in skupna varovalna
oprema;
– sklop C – osebna in druga oprema za
VPD.
Sprejemljive so ponudbe za posamezne
sklope ali za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po razpisni
dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, pri Brigiti Majdič, tel.
01/475-21-91, faks 01/475-21-86 ali pre-
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ko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako
Javno naročilo RTV 036/2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 7. 2003
do dneva predložitve ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na na razpolago za 6.000
SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu pri Brigiti Majdič, Čufarjeva ul., tel. 01/475-21-91, faks
01/475-21-86. Razpisna dokumentacija je
brezplačno na voljo tudi na spletnem naslovu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na št. 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (štev. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 9. 2003 do
10. ure v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolodvorska 2,1550 Ljubljana Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom “Ne odpiraj-za razpis-ponudba za razpis št. RTV /036/2003-1L-ODP/B –
“Nakup osebne varovalne opreme”. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 9. 2003 ob 11. uri v veliki sejni
sobi JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini –
1,500.000 SIT za vse sklope, 1,000.000
SIT za sklop A, in 300.000 SIT za sklop B.
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): podpis pogodbe.
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: do podpisa pogodbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska cena 95 točk, plačilni pogoji 5
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
JZ RTV Slovenija
Št. 404-08-216/2003-2
Ob-98708
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilska
vozila II:
A) večje gasilsko vozilo GV-2 – 1 vozilo,
B) gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25
– 1 vozilo.
Podroben opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
Vrednost: ca. 98,800.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo na posamezen sklop A in/ali B.
4. Kraj dobave: Ministrstvo za obrambo
RS, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Ig pri Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas dobave:
po ponudbi izbranega ponudnika.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana. Zahteva za razpisno dokumentacijo: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, faks 01/431-90-35, Dušan
Cirar,
tel.
01/471-23-48,
faks
01/431-90-35.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
Ob prevzemu mora zainteresirani ponudnik naročniku navesti številko telefona, faksa in ime kontaktne osebe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 176/2003-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti
(faks 01/431-90-35). Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, številko javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 8. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba
MORS 176/2003-ODP – Gasilska vozila
II«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003 ob 9. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen: ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
2. da bo podpisal in žigosal krovno izjavo;
3. da bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
4. da bo izpolnil, parafiral in žigosal vsako stran tabelo(e) s podatki o izpolnjevanju
tehničnih zahtev naročnika ter priložil vse
zahtevane dokumente, skupaj z izpolnjeno,
podpisano in žigosano izjavo proizvajalca
podvozja ter z izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo proizvajalca nadgradnje o resničnosti podatkov in o izpolnjevanju zahtev
naročnika;
5. da bo priložil disketo z izpolnjeno tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika;
6. da bo parafiral vsako stran vzorca pogodbe, podpisal ter žigosal vzorec pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do končne izvedbe posla, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do konca septembra 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo po končanem odpiranju ponudb izbral najugodnejšega ponudnika za vsak
sklop posebej ob izpolnjevanju pogojev za
usposobljenost ponudnika in na podlagi
ocenjevalnih kriterijev, ki veljajo za oba sklopa, in sicer:
a) vrednost ponudbe – maksimalno možno število točk 80
Število točk

1.00 – 80.00

Kriterij

najnižja cena za x 80
————————————————ponujena cena

b) rok dobave – maksimalno možno število točk 20
Število točk

Kriterij

najkrajši dobavni rok x 20
1.00 – 20.00 ——————————————————
ponujeni dobavni rok
Kot najugodnejši, za posamezni sklop,
bo izbran tisti ponudnik, ki zbere večje število točk.
V primeru, da bo več ponudnikov zbralo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo ceno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sonja Jekovec, kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.

Št.

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-215/2003-2
Ob-98754
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
jedilnega olja in maščob.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja ni predvidena po sklopih.
4. Kraj dobave: vojašnice po RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2003 – december 2004/september 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, soba št. 550, dodatne informacije: kontaktna oseba-vodja izvedbe
javnega naročila je Marjeta Kordiš, tel.
01/471-23-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 180/03-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 8. 2003,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: »Ne odpiraj – ponudba
MORS-180/03–ODP, Dobava jedilnega
olja in maščob«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 26. 8. 2003 ob
12. na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudnik predloži ponudbo, katere vrednost presega 30,000.000 SIT mora
ponudbi priložiti bančno garancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 1% od
vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa, v obdobju začasnega financiranja pa 90
dni.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: posebni pogoji naročnika:
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok oziroma v času
začasnega financiranja 90 dni,
– da ponudnik pri svojem delu upošteva
veljavne predpise na področju predmeta
razpisa,
– da upošteva kakovostne zahteve naročnika,
– da ima uveden sistem HAACP,
– ponudnik mora biti sposoben in pripravljen oskrbovati enote SV v primeru izrednih razmer in v času mobilizacije na območju RS,
– da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta v roku ena do pet dni od dneva prejema naročila naročnika, 5 ur je intervencijski odzivni čas, ter reklamacijski odzivni čas
2 uri;
– da za rastlinsko olje in olje za cvrtje
zagotavlja INOX cisterne ali sodčke;
– da bo v ponudbi navedel poleg zahtevanih tudi najmanjše transportno pakiranje;
– da bodo imeli izdelki ob dobavi še najmanj eno leto rok uporabe,
– da zagotavlja prevzem odpadnih olj pri
vojašnicah, kjer še nimajo urejenega odvzema,
– da bo vzdrževal vso povratno embalažo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do eventuelne sklenitve pogodbe, odločitev predvidoma do septembra 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na
podlagi najnižjega ponujenega predračuna.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-98756
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 17,
3210
Slovenske
Konjice,
faks
03/758-17-60, tel. 03/758-17-00, e-mail:
aop.zd@s5.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
urgentnega vozila- visoka verzija (1).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo v skladu s tehničnimi
specifikacijami.
4. Kraj dobave: Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij-november.

Stran

4214 / Št. 71-72 / 25. 7. 2003

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17,
3210 Slovenske Konjice, Pajenk Slavica,
tel. 03/758-17-61.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na TRR 01211-6030927108, davčna
številka: 43103375 in na dokazilu o vplačilu navesti tudi svojo davčno številko in točen naslov.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje; Oddelek za javna
naročila: Geršak Vlado.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v sredo 20. 8. 2003 ob 8.30 v prostorih Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, I. nadstropje desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za resnost ponudbe v višini 2 mio SIT
in menica za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: naročnik bo odločil o
sprejemu ponudbe do 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, garancija, reference,servis.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Pajenk Slavica, tel. 03/758-17-61.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
JZ Zdravstveni dom Slovenske
Konjice
Št. 363-7/03
Ob-98764
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Vrsta in količina blaga: inventar
za učilnice, kuhinjo in telovadnico za
Osnovno šolo Podzemelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora zajemati razpisano blago v celoti.
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4. Kraj dobave: Podzemelj pri Metliki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
15. 11. 2003, dokončanje 15. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Danica
Puljak ali Irena Švajger, tel. 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do
14. ure, za popis inventarja Stane Vlašič
041/685-814.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovnik od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 20.000 SIT (DDV je v ceni), na
transakcijski račun: 01273-0100016016
sklic 00 75728-71419941, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 9. 2003 do 11.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika.
Ponudba mora biti označena z: »Ne odpiraj – Inventar za OŠ Podzemelj«.
9. Datum, kraj odpiranja ponudb: 2. 9.
2003 ob 12. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb, ostalo v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
ostalo 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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 90%,
– reference 10%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico do
spremembe razpisanih del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
6. 9. 2002, Ob-76849.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Občina Metlika

Št. 01
Ob-98776
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr.Julija
Polca Kamnik.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241
Kamnik
tel.
01/83-18-600,
faks
01/83-18-699.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
enega urgentnega reševalnega vozila s
povišano streho.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava vozila z vso opremo v celoti.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava oktobra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. J. Polca Kamnik, računovodstvo –
Marja Stenko, tel. 01/83-18-611; dodatne
informacije: Vladimir Breznik, dr .med. in
Miro Uršič, tel. 01/83-18-600.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV) na
TRR: 01243-6030920884.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Dr. Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Julija Polca Kamnik, II. nadstropje,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menici.
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): podpis pogodbe.
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: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2003, odločitev predvidoma
3. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik
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Su-121/03-2
Ob-98789
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-76-400, faks
01/47-76-500.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniška oprema (tehnične karakteristike in količine so razvidne iz razpisne dokumentacije).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: možna je oddaja po naslednjih sklopih:
– pohištvena oprema,
– stoli,
– zavese in preproge.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Cankarjeva
cesta 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
3. 11. 2003, zaključek 15. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, Ivan Biščak, Metka
Štimec Janeš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– kopijo potrdila o registraciji s strani
davčnega urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, Uprava za javna plačila, TRR: 01100-6300109972 18
10995-7141998-00131103.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 13. uri, Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, salon, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponujene vrednosti blaga (ponudba z vključenim DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo 30-i dan od prevzema blaga in uradnega
prejema računa.

Št.

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: pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 24. 9. 2003 (30dni od dneva
odpiranja ponudb); predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba;
– cena: 50% – 50 točk,
– reference: 30% – 30 točk,
– garancijski roki: 20% – 20 točk.
Največje možno število točk – 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Ustavno sodišče Republike
Slovenije
Št. 2003/1
Ob-98815
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12,
3210 Slovenske Konjice.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje, 500.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Slovenske Konjice, Zreče, Loče, Vitanje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2003 do 30. 9. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg
12, 3210 Slovenske Konjice, Boštjan Tašner 03/759-27-17.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi
razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT, na podračun št. 01314-6520971396 pri UJP v
okviru enotnega zakladniškega računa, način plačila z virmanom.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 9. 2002 ob 10.30 v prostorih Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice,
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
od pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila podan 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: pogodba mora veljati
do 10. 10. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma 8. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: popust,
finančna usposobljenost, tehnična usposobljenost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice
Št. 01/03
Ob-98824
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
35, 1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 105 osebnih računalnikov (brez monitorjev),
170 LCD monitorjev, 27 notesnikov in
58 tiskalnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena je oddaja v celoti ali po
posameznih sklopih:
1. osebni računalniki;
2. monitorji;
3. notesniki;
4. tiskalniki.
4. Kraj dobave: Slovenska cesta 35,
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 30 dni od
dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče Banke Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana; BS, Informacijska tehnologija, Mitja
Anžur – 01/47-19-142 ali dostava po pošti
z naročilom po faksu in priloženim potrdilom o vplačilu iz podtočke (c).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 12. in od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01000-0000100090
sklic
M05-31-2709927- 3000-1.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 1. 9. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 1. 9. 2003 ob 10.30 v prostorih Banke Slovenije, sejna soba 537.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
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 izpolnjevati pogoje iz 41., 42., in 43. člena
ZJN.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2003, predvideni datum odločitve 19. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov: razpis.pc2003@bsi.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Banka Slovenije
Št. 402-04-62/2003
Ob-98846
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-18-00,
faks
01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniške opreme na Metelkovi 4 v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Uprava RS za kulturno
dediščino, Metelkova 4, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže je 21. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2003.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003 ob 9.30; Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 25/a, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od ponudbene vrednosti in garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% od
končne pogodbene cene.
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: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 11. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do največ 81 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) – do največ 15 točk;
3. splošni garancijski rok – do največ 2
točki;
4. garancijski rok za kovinsko opremo
INDOK centra – do največ 2 točki.
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: 21. 7. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Št. 27/03
Ob-98879
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vodovodna cesta
90, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333,
faks 01/58-08-302.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
osebnih, delovno-servisnih in komibiniranega vozila za potrebe Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj
dobave:
Javno
podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., lokacija –
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave je 15. 10. 2003 ter dokončanje 30. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Ljubljana, služba za javna naročila, Vodovodna 90 (Franc
Vizjak, tel. 01/58-08-333), dvig razpisne
dokumentacije je potrebno telefonsko najaviti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
nakazilo
na
TRR:
17000-0000067258 pri SIB banki v znesku 10.000 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 9. 9. 2003 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vložišče).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2003 ob 8. uri v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
Ljubljana, Vodovodna 90.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
seznam pooblaščenih serviserjev, garancijski rok, rok dobave, reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija, d.o.o.
Št. 29/2379/2003
Ob-98880
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme ter izdelava tehnične dokumentacije za optično infrastrukturo v RTP Kidričevo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: dobava in montaža v
RTP Kidričevo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: največ 30
dni.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Dejavnosti upravljanja prenosnega omrežja, III.
nadstropje, Dejana Kneževič, dodatne informacije Jože Kragelj.
(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: 35.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
transakcijski
račun
št.
02924-0017900956. DDV je zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 5, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 29. 8. 2003 ob
10. uri, v dvorani B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah in montažah.
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 z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila,
ki mora natančno opredeliti odgovornost
prevzemnih 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje, navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 10. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference izvajalca za montažo
identične opreme na elektroenergetskih objektih v Sloveniji (20%), rok izvedbe (5%).
Merila so natančno opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 662/2003
Ob-98940
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

Št.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: VN kabli
10, 20 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo ali zaključene sklope
na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
44,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 21,500.000 SIT;
– sklop B): 23,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 10. 10. 2003; predvideni
datum
zaključka
dobav:
10. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu
naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ.
dipl. inž. el. za tehnični del razpisne dokumentacije – tel. 02/22-00-750, Milanu
Nežmahu,
univ.
dipl.
org.,
tel. 02/22-00-127 in Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128 za splošni del razpisne
dokumentacije na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 22. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo
na
transakcijski
račun
št. 04515-0000570965. (DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 27. 8.
2003 do 8. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger,
soba št. 001/ pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnica Jelka Kraiger, soba št. 001/
pritličje). Na kuverti s ponudbo mora biti v
levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumenta-
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cija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi
ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 8.
2003 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47.člen zakona o javnih
naročilih): ponudbo lahko predloži skupina
izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih dobavil blago, ki je predmet razpisa direktno
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po pogodbi/naročilu najmanj za enega pogodbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo ali zaključene sklope-za razpisano blago na katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.
18. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
od ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV-ja), blaga na katere ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 87 točk;
– potrjene reference: 5 točk;
– odzivnost: 3 točke;
– plačilni pogoj: 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. za tehnični del razpisne dokumentacije, tel. 02/22-00-750, za splošni del razpisne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 in
Mateji Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 663/2003
Ob-98941
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefaks 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: NN kabli
do 1 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za celotno javno naročilo ali zaključene sklope
na katere ponudnik konkurira.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
140,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:
– sklop A): 5,500.000 SIT;
– sklop B): 7,000.000 SIT;
– sklop C): 116,000.000 SIT;
– sklop D): 11,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objekte naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 10. 10. 2003; predvideni
datum
zaključka
dobav:
10. 10. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, pri katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
v nabavni službi pri Bojani Brauner (soba
št. 105/1 nadstropje), na dan te objave in
nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu se dobi po
odkupu razpisne dokumentacije na naslovu

naročnika pri: Andreju Kosmačinu, univ.
dipl. inž. el. za tehnični del razpisne dokumentacije – tel. 02/22-00-750, Milanu
Nežmahu,
univ.
dipl.
org.,
tel. 02/22-00-127 in Mateji Podlesnik, ek.,
tel. 02/22-00-128 za splošni del razpisne
dokumentacije na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 22. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo
na
transakcijski
račun
št. 04515-0000570965. (DDV je upoštevan v ceni).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 27. 8.
2003 do 10. ure v vložišče, pri Jelki Kraiger soba št. 001/ pritličje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor, vložišče
(prevzemnik Jelka Kraiger, soba št. 001/
pritličje.). Na kuverti s ponudbo mora biti v
levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba–Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave javnega razpisa v
Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena dokumentacija s ponudbo pa mora biti zvezana skozi
ponudbo s pečatno vrvico in zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 8.
2003 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica. 2, 2000 Maribor v dvorani II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: rok plačila vsaj 60 dni, od datuma izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki so predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43.členu zakona o
javnih naročilih: naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na
osnovi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev. Zahtevani pogoji so:
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1. Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije ali, da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
4. Potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji
tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji in priložiti potrdilo CURS-a.
5. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnikovo podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima
izkušnje, ugled in, da ima proste kadrovske
zmogljivosti za realizacijo prevzetih pogodbenih obveznosti iz javnega naročila.
6. Predložiti mora BON 1 in BON 2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON
2).
Podatki o finančnem stanju podjetja in
kazalniki morajo biti za poslovno leto 2002.
7. Potrdilo,da je v zadnjih treh letih dobavil blago, ki je predmet razpisa direktno
po pogodbi/naročilu najmanj za enega pogodbenega partnerja v Elektro distribucijo
Republike Slovenije, ter da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
8. Izjava, da ni dal zavajajoče podatke.
9. Izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine s ponudbo blaga za:
– za celotno javno naročilo ali zaključene sklope-za razpisano blago na katere ponudnik konkurira.
10. Izjava, da nudi vsaj 60-dnevni plačilni rok.
11. Izjava, da bo dostavljal naročeno blago fco. skladišča oziroma gradbišča naročnika.
12. Izjava, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
13. Priložiti seznam redno zaposlenih po
strokovni usposobljenosti in dokazilo, da
ima zadostne proste kadrovske zmogljivosti, za realizacijo prevzetih obveznosti.
14. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti
pooblaščenih oseb v podjetju.
15. Priložiti izjavo ponudnika, da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo javnega naročila.
16. Ponudnik mora priložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da
razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami.
17. Priložiti posebno izjavo, da bo dobavljal blago v skladu s predpisanimi določili veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov.

Št.

18. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije.
19. Izjava ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon
podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
20. Predložiti je potrebno vse zahtevane
dokumente oziroma dokazila o tem, da
ustreza ponujeno blago zahtevanim podatkom iz Tehnične specifikacije.
21. Predloži pozitivno neodvisno revizijsko mnenje za zadnje poslovno leto, če je
zavezanec k reviziji.
22. Za resnost ponudbe priložiti naslednjo vrsto finančnega zavarovanja: bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti javnega razpisa (brez
DDV), blaga na katere ponudnik konkurira.
Dolžina veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
23. Priložiti izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti,
– da bo ponudnik dobil garancijo banke
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
24. Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
25. Izjava, da nudi garancijski rok za
ponujeno blago vsaj 12 mesecev.
Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ne bodo izpolnjevale
vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na
tem javnem razpisu, bodo izločene kot nepopolne.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati še 70 dni od
dneva odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 87 točk;
– potrjene reference: 5 točk;
– odzivnost: 3 točke;
– plačilni pogoj: 3 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 ali podobno: 2 točki.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
po prevzemu dokumentacije na naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu, univ. dipl.
inž. el. za tehnični del razpisne dokumentacije – tel. 02/22-00-750, za splošni del razpisne dokumentacije pa pri Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 in
Mateji Podlesnik, ek., tel. 02/22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 266-102/2003
Ob-98961
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
in montaža opreme objektov visokih gradenj na MMP Obrežje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: MMP Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni od
uvedbe v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2003 ob 13. uri – DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000
Ljubljana – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji –
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 6,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Družba za državne ceste d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana – g. Rubenič,
univ. dipl. inž. gr., tel. 01/47-88-331 – vsak
delovnik od 8. do 12. ure.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 7. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
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Št. 640-04-0001/2003
Ob-98647
V objavi javnega razpisa za rušitvena dela in izgradnjo šolskega objekta z zunanjo
ureditvijo pri gradnji Osnovne šole Šoštanj
(I. faza investicije), objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 70 z dne 18. 7. 2003,
Ob-98335, se spremenijo datumi v 7. (b),
8. (a), 9. in 18. točki, ki se glasijo:
7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od 9. do 14. ure, od 26. 7. 2003 naprej.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 25. 8. 2003,
do 11. ure (prispetje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003, ob 13. uri, Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,
sejna soba.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Šoštanj

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 12. uri, v prostorih
Komunale Mežica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje ni potrebno.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni od opravljenega dela.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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. členu Zakona
o javnih naročilih: izpolnitev splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 8 dni od
odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– reference 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: 16. 7. 2003.
Komunala Mežica
javno komunalno podjetje d.o.o.

Št. 298-16/2003
Ob-98520
1. Naročnik: Komunala Mežica javno komunalno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica, tel. 02/82-79-361.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja kanalizacijskega kolektorja v Mežici; odsek od RJ30 do RJ19.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: dela se bodo oddajala v enem sklopu.
4. Kraj izvedbe: Mariborska cesta v Mežici.
5. Sprejemljivost variant ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
8. september 2003, konec del 15. oktober
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Komunala Mežica,
Trg Svobode 1, 2392 Mežica, Franjo Kocen, tel. 02/82-79-361.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: 18. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni potrebno plačilo.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Mežica, Trg Svobode
1, 2392 Mežica.

Ob-98521
1. Naročnik: Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000
Ljubljana,
tel.
01/306-14-12,
faks
01/306-15-78.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi
priključki za spremembo namembnosti
samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika 17 v
Ljubljani (skupaj 57 stanovanj uporabne
tlorisne površine ca. 3.200 m2).
(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: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2003 – dokončanje maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, soba 107/I, Olga Funa,
univ. dipl. ek. Dodatna vprašanja ponudnik
posreduje po faksu 01/306-15-78 ali po
pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

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
Popravek

od te objave med 9. in 11. uro do konca
oddaje razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne in PZI projektne dokumentacije znaša 50.000 SIT, virmansko
nakazilo
na
TRR
št.
01261-652-09724412 z obveznim pripisom
»Za razpisno dokumentacijo sprememba
namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika
17, Ljubljana«. Pri dvigu razpisne dokumentacije mora prevzemnik le-te predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ni davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003, ob 13. uri, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, sejna soba v III. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe mora biti dana
v vrednosti 22,500.000 SIT, veljavna minimalno 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi potrjenih začasnih situacij v 60 dneh od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih
situacij in v skladu z dinamiko plačil.
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, posloven
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije. Ponudnik dokazuje poslovno in tehnično usposobljenost
z naslednjimi dokazili:
– dokazili, potrjenimi s strani investitorjev, da je v obdobju zadnjih treh let izvedel
vsaj dva objekta ali skupino objektov s področja stanovanjske ali stanovanjsko poslovne gradnje v vrednosti nad 300,000.000
SIT,
– dokazilo, da ponudnik zaposluje najmanj 3 strokovnjake z izobrazbo, ki jo zahteva ZGO-1 za zahtevne objekte.
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.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 90%,
– rok splošne garancije – 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže
največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.
Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobno prikazan v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: rok za informacije je 20. 8. 2003.
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Vprašanja je potrebno posredovati pisno na
faks 01/306-15-78 pod šifro »Sprememba
namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika
17, Ljubljana«.
Odgovore bo naročnik posredoval pisno
vsem ponudnikom, ki so prejeli razpisno
dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 17. 1. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-98523
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja prizidka Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe – dokončanje predvidoma avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
razpisna dokumentacija se lahko zahteva
pri Katji Oman, dodatne informacije Vesna
Paljk,
tel.
01/421-90-40,
telefaks
01/421-90-45,
elektronski
naslov:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 35.000 SIT (v ceni je vštet DDV).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
2034-3-2003, 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 (datum in ura prispetja): 28. avgust 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 28. avgusta 2003, ob 14. uri, na naslovu Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, sejna soba – II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
skladno z opcijo ponudbe.

Št.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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 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 – prva polovica septembra 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – podroben
opis meril in izračun meril je razviden iz
razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 42, z dne
9. 5. 2003, Ob-93581.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 351-03-6/03-11
Ob-98525
1. Naročnik: Športni zavod Ravne na Koroškem in Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, 02/87-05-510.
3. (a) Opis in obseg gradnje: bazen
Ravne – novogradnja letnega bazena na
Ravnah na Koroškem.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba na ključ za celoto.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
obvezna je ponudba po popisu. Variantna
ponudba ni možna.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2003, konec 10. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne
na Koroškem, kontaktna oseba sta Vesna
Kozlar in Branko Kaker.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 8. 2003,
v času uradnih ur občine.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, št. računa:
01303-0100009987.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: veljavne bodo ponudbe, ki bodo prispele na naročnikov naslov do 20. 8. 2002, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
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Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 8. 2002, ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno s določili razpisnih pogojev v razpisni
dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s določili razpisnih pogojev 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): skladno z določili razpisnih pogojev 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: skladno z določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska najugodnješa ponudba, skladno s
določili razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: del investicije mora biti realiziran v
letošnjem proračunskem letu.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 0/02-08/03
Ob-98526
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: C. m. Tita 78,
4270 Jesenice; tel. 04/586-92-00; faks
04/586-92-73.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
obstoječe kanalizacije na Cesti Ivana
Cankarja na Koroški Beli.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celoto razpisanih del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Jesenice, na območju
Ceste Ivana Cankarja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 10. 9.
2003, dokončanje 10. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
soba 4 – tajništvo, dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri Nuši Jelenc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR pri GB
d.d.
Kranj,
PE
Jesenice
št.
07000-0000492171 s sklicem 210.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Cesta m. Tita 51, 4270 Jesenice, soba 4, 1.
nadstropje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2003 ob 12.30 v sejni sobi
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
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 Zakonu o izvrševanju proračuna in v skladu z
načini plačila, ki so opredeljeni 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): parafiran osnutek pogodbe med partnerji mora biti sestavni del ponudbe.
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 10. 11. 2003, predvideni datum odločitve je 29. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije
pri Nuši Jelenc, tel. 04/581-04-00.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Občina Jesenice
Št. 1210
Ob-98527
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
02/761-94-00, faks 02/761-94-01, e-mail
info@videm.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija OŠ Leskovec – faza II.
(b) Predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik mora ponuditi izvedbo
vseh faz gradnje.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Leskovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: za fazo II – rekonstrukcija – predvidoma 15. september
2003 – maj 2004.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– razpisna dokumentacija: tajništvo Občinske uprave občine Videm, dodatna pojasnila: Darinka Ratajc, dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na transakcijski
račun
občine
številka
01335-0100017246, eletronsko plačilo ali
s plačilnim nalogom.
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 Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 13. uri, na sedežu
naročnika Videm pri Ptuju 54.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 500 tisoč SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika skupine ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1 47. člen):
ponudniki morajo predložiti o skupnem nastopu, iz katere so razvidna njihova medsebojna razmerja in kdo je podpisnik pogodbe.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43.člena ZJN-1:
1. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega računa (BON obrazci ali
podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni organ in
potrdilo poslovne banke);
2. ponudnik je moral pozitivno poslovati
v letih 2001 in 2002 (revidirana bilanca stanja in bilanca uspeha za leti 2001 in 2002,
iz katere mora biti razvidno, da je ponudnik
v obeh letih posloval pozitivno);
3. ponudnik je v zadnjih treh letih zgradil
najmanj dva objekta na področju šolstva, v
vrednosti najmanj 200 mio SIT;
4. ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
5. nudenje 90-dnevnega plačilnega roka;
6. odgovorni vodja del oziroma vodje posameznih del morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– pogoje po 77. členu ZGO-1 za zahtevne objekte za odgovornega vodjo del oziroma za vodje posameznih del,
– odgovorni vodja del mora imeti izkušnje na področju visokih gradenj za vsaj 5 objektov, katerih vrednost je najmanj 50 mio
SIT;
7. ponudnik mora biti sposoben izvesti
prevzeta dela pri: fazi II v 8 mesecih;
8. prevzeta dela opraviti v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzornika naročnika;
9. ponudnik mora vsa dodatna, presežna, manjkajoča, nepredvidena in poznejša
dela, ki niso zajeta v predračunu in tehnični
dokumentaciji, izvesti po cenah iz predloženega predračuna;
10. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kapacitetami za izvedbo del;
11. ponudnik mora imeti poravnane obveznostih do podizvajalcev;
12. ponudnik mora vsaj 25% dela opravil z lastnim kadrom in lastnimi kapacitetami
in, da ima zadostno število strokovnega kadra za izvedbo vseh del;

13. ponudnik mora zagotavljati spoštovanje predpisov o varstvu pri delu;
14. ponudnik mora zaposlenim zagotavljati zaposlenim plače v skladu s kolektivno
pogodbo dejavnosti;
15. ponudnik se mora pred oddajo ponudbe seznaniti s projekti in stanjem na objektu.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 30. 11. 2003. Predvideni datum
sprejema odločitve o izbiri najugodnejšega
ponudnika je 30. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena – 70% točk,
2. izkušnje v zvezi z gradnjo – 10% točk,
3. izkušnje za odgovornega vodjo del
-10% točk,
4. kvaliteta certifikat ISSO – 5% točk,
5. rok dokončanja – 5% točk.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
25. 4. 2003, 896/03, Ob-92722.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Občina Videm
Ob-98581
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja komunalnega opremljanja I. A faze
ZN “Nad Dolinsko” v Kopru.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 9. 2003 –
15. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne oziroma zahteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper; za dodatne informacije pa Tatjana Lečič, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6, Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 22. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 tolarjev na podračun
proračuna
občine
št.
01250-0100005794 s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za izgradnjo komunalnega opremljanja I. A faze ZN “Nad Dolinsko” v Kopru, K3512-6/2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
vključno 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 14. uri v spodnji
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
15,000.000 tolarjev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah je rok plačila računa ali situacije 60 dni od prejema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz specializirane institucije (boniteta).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Mestna občina Koper
Ob-98582
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC 177 040 odcep R2-406 Hrvatini – obnova vozišča
od km 0,180 do km 1,000.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Hrvatini, Mestna občina Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 9. 2003 –
30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne oziroma zahteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper; za dodatne informacije pa Tatjana Lečič, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6, Koper.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 22. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 tolarjev na podra-

Št.

čun
proračuna
občine
št.
01250-0100005794 s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo
lokalne ceste LC 177040 odcep R2-406
Hrvatini, K3444-63/2003.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
vključno 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 14. uri v spodnji
sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8,000.000 tolarjev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah je rok plačila računa ali situacije 60 dni od prejema.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
mnenje in izkaz specializirane institucije (boniteta).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
predvideni datum odločitve naročnika je
1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Mestna občina Koper
Št. 404-01-163/2003
Ob-98614
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Urad za investicije, tel.
01/24-41-176, faks 01/24-41-269.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
odstranitve – rušitev študentskega stolpiča na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek in dokončanje september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring,
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d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, dodatne
informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: datum prispetja:
25. 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.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 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
skladno z opcijo ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela na osnovi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60 dni
od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe – avgust 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne
18. 7. 2003, Ob-98202.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 405-07-3/03-2
Ob-98624
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, faks
05/39-81-223, obcina.kanal@siol.net, tel.
05/39-81-200.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja povezovalnega vodovoda vrtina Plave-naselje Globno, I. faza izgradnje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Globno (Deskle) – vrtina Plave.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, čas izvedbe 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, kontaktna oseba: Nives Prijatelj, tel.
05/39-81-200.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sreda in petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključen DDV)
z virmanom ali položnico na TRR
01244-0100014236 Občine Kanal ob Soči
s pripisom “Vodovod Vrtina Plave-Globno,
I. faza”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 9.30, v sejni sobi
Občine Kanal ob Soči.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: 3% bančna garancija za
resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo in Zakonom o
javnih financah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: tri reference v zadnjih 3
letih s področja razpisanih del, da ponudnik
v zadnjih 3 mesecih ni imel blokiranega TRR
dalj kot 3 dni skupaj.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 1.
10. 2003, odločitev predvidoma 19. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob ugotovitvi usposobljenosti ponudnika bo merodajna najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Občina Kanal ob Soči
Št. 17/03
Ob-98635
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v vasi Žaga.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(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: Žaga.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: do
15. septembra 2003, zaključek: do 15. novembra 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali po pošlje po
pošti po predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski račun št. 04753-0000100881 pri Novi
KBM d.d., Področje Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 10. uri v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 120 dni.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 11. 2003, predvideni datum odločitve 25. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž, tel.
05/38-19-317.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.
Št. 2/2003
Ob-98643
1. Naročnik: Občina Dobrna.
2. Naslov naročnika: Dobrna 19, 3204
Dobrna,
faks
03/780-10-60,
tel.

03/780-10-50, e-mail: jana.bosnak@dobrna.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev cest v Občini Dobrna 2003.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je potrebno pripraviti
za vsak posamezen odsek ceste.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 15. 9. 2003, predviden rok dokončanja 30. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, kontaktna
oseba: Jana Bošnak, tel. 03/780-10-50 ali
mobitel 031/377-959.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave,
vsak dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 13.000 SIT, plačilo: virmansko
nakazilo
na
EZR:
01355-0100003171.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003 ob 10. uri, na sedežu
Občine Dobrna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji št.: RD – preplastitev cest v Občini Dobrna 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji št.: RD – preplastitev cest v Občini Dobrna 2003.
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: kot v razpisni dokumentaciji št.: RD – preplastitev cest v Občini
Dobrna 2003.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji št.: RD – preplastitev cest v Občini Dobrna 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji št.: RD – preplastitev cest v Občini Dobrna 2003.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Dobrna
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Št. 64003-001/2001-185
Ob-98651
1. Naročnik: Občina Benedikt.
2. Naslov naročnika: Občina Benedikt,
Benedikt 16/a, 2234 Benedikt, tel.
02/703-60-80, faks 02/703-60-81.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja športne dvorane ter ureditev zunanjih površin za šport pri OŠ Benedikt (I.
faza investicije), izvedba po sistemu ključ
v roke s fiksno ceno.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Benedikt.
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: začetek takoj po podpisu pogodbe, dokončanje za
vgradnjo opreme – december 2004, primopredaja – marec 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ulica 8, tajništvo; dodatne informacije: Sabina Brdnik in 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: 25.000 SIT, na TRR Proplus
d.o.o.,
pri
NKBM,
št.
04515-0000334091, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 21. 8. 2003,
do 11. ure (prispetje).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Benedikt, Benedikt
16/a, 2234 Benedikt, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003, ob 13. uri, Občina Benedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt, 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.

Št.

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.
?? z dne 18. 7. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Benedikt
Št. 35205-0011/98-03
Ob-98653
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija Zg. Volčji potok.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvideno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zg. Volčji potok.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-32, kontaktna oseba: Aleš
Škorjanc, univ. dipl. inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v 8 dneh
po objavi razpisa (med 8. in 10. uro) na
sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, soba št. 12.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000
SIT
na
TTR
št.
01243-0100002257 z navedbo »Plačilo
razpisne dokumentacije – kanalizacija Zg.
Volčji potok«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik – vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 12. uri, Občina Kamnik, Glavni trg 24, sejna soba št.: 17/P.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): pogodba.
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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
ZJN: ponudnik je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
19. 10. 2003, predvideni datum odločitve
2. 9. 2003.
15. Merila za ocenjevanje ponudb: ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Kamnik
Št. 352-01-3/02-34
Ob-98673
1. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,
2390
Ravne
na
Koroškem,
tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41.
3. (a) Opis in obseg gradnje: financiranje in izgradnja komunalne opreme
Obrtna cona Dobja vas II.
(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: Ravne na Koroškem,
Dobja vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 9. 2003, dokončanje najkasneje 15.
11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo, 2390 Ravne na Koroškem, kontaktni osebi sta Rajko Hovnik, tel.
02/870-55-35 in Andrej Bukovec, tel.
02/870-55-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, do vključno 20. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati s potrdilom o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT na račun naročnika, TRR št.
01303-0100009987, s pripisom: financiranje in izgradnja komunalne opreme Obrtna
cona Dobja vas II.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je treba
predložiti do 25. 8. 2003 do 9. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem,
tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 11. uri, Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na
Koroškem – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po določilih razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z Zakonom o javnih naročilih.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 90 točk,
– reference in dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – ne
odpiraj” in številko objave tega javnega naročila z navedbo predmeta naročila.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 36201-1/2003
Ob-98680
1. Naročnik: Občina Trzin, Mengeška
cesta 9, 1236 Trzin.
2. Naslov naročnika: Občina Trzin,
Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, tel.
01/564-45-44, faks 01/564-17-72, e-mail: info@obcina-trzin.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je:
– rekonstrukcija Jemčeve ceste,
– skupna gradbena dela z ostalo infrastrukturo,
– izgradnja meteorne kanalizacije,
– izgradnja javne razsvetljave,
– zaščita obstoječih telekomunikacijskih vodov.
Predvidena vrednost del je 75,000.000
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo izbran en sam izvajalec.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Trzin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del je
septembra 2003. Rok izvedbe je 60 dni.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trzin,
Mengeška cesta 9, 1236 Trzin. Oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuša Barlič.
Ponudniki lahko dodatne informacije o
razpisu dobijo na Občini Trzin, Mengeška
cesta 9, 1236 Trzin:
– po tel. 041/647-423,
– pisno po faksu 01/564-17-72,
– e-pošta: info@obcina-trzin.si.
– osebno po predhodni najavi: dne 6.
8. 2003 ob 10. uri ogled trase z zbirnim
mestom pred Občino Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z vključenim
DDV) materialnih stroškov plačati na TRR
št. 01386-0100001845 Občina Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo Jemčeve ceste«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trzin, Mengeška cesta
9, 1236 Trzin, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 12. uri na Občini
Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin (sejna
soba).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti danega naročila, z veljavnostjo do 30. 9. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 60 dni od potrditve situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 9. 2003.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Trzin
Št. 350-01-32/02
Ob-98681
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,
6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780, e-pošta: občina@postojna.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja komunalne čistilne naprave Hrušovje.
(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: Hruševje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oktober 2003
do februar 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Zora
Obreza, tel. 05/72-80-784 in Nevenka Glažar, tel. 05/72-80-730.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, v sredo med 8. in 16.
uro in v petek med 8. in 12. uro, po predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
15.000 SIT, v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo
se
izvede
na
račun
01294-0100016345, Občina Postojna s
pripisom “RD za ČN Hruševje”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
4, 6230 Postojna, pisarna št. 22, v zapečateni kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba, ČN Hruševje”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 25. 8. 2003 ob 13. uri v
sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s Prešernove
ul.), 6230 Postojna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši rok plačila 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): 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: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2003, predvideni datum odločitve je 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 18. 7. 2003.
Občina Postojna
Št. 1/2003
Ob-98706
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale. tel. 02/761-06-43,
faks 02/769-57-21, e-mail obcina.zetale@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija občinskih cest v Občini Žetale.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: 7.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Žetale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variatne ponudbe niso spremenljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 2003,
zaključek 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale, tajništvo – Mika
Kopše.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 8. 2003
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na
transakcijski
račun
Občine
Žetale:
01391-0100017412.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žetale, Žetale 1, 2287
Žetale.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 12. uri v Prosvetni
dvorani Žetale.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 90 dni od izstavitve situacije.
Ponudnik naj navede možnost kreditiranja.
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
Navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni, predvideni rok odločbe je 10 dni
po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, finančna sposobnost.

Št.

16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije so podane v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Žetale
Št. 091-8-16/02
Ob-98734
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kletnih prostorov za potrebe
Inštituta za biokemijo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zaloška 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del: 4 mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko zahteva v računovodstvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, faks 01/543-77-01; dodatne informacije nudijo prof. dr. Radovan Komel, 01/543-76-44, prof. dr. Damjana Rozman, 01/543-76-62, asist. dr. Drago Kuzman, 01/543-76-66. Dvig razpisne dokumentacije: osebno ali po pošti ob predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, negotovinsko,
na
podračun
pri
UJP
št.
01100-6030708380, sklicna številka
0300/3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti in označene z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba”, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in navedbo predmeta javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2003 ob 12. uri, na naslovu:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
6. da je predložil BON-1/P ali davčno
odmero za zadnje poslovno leto (predloži
samostojni podjetnik) in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran:
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke E obrazca
BON-1/P, enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
7. da je v zadnjih dveh letih opravil vsaj
eno podobno delo v višini 50 mio SIT in da
je predložil reference za podizvajalce za obdobje zadnji dveh let;
8. da ni dal zavajajoče podatke;
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok;
10. da bo sposoben delo opraviti v predvidenih rokih;
11. da bo izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani
naročnika;
12. da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
13. da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev;
14. da je ponudnik predložil seznam
vseh podizvajalcev, ki jih je upošteval v svoji
ponudbi z izjavo, da bo v primeru, da bo
ponudnik izbran, sklenil pogodbo z v ponudbi navedenimi izvajalci;
15. da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev in da izplačuje plače
v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti;
16. da je predložil seznam vodilnih delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi del in
njihove reference;
17. da je ponudnik predložil podpisane
in žigosane originalne izjave pdizvajalcev,
da bodo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi razpisanih del v skladu z razpisnimi pogoji in da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
18. da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo do 18. 12. 2003;

Stran

4228 / Št. 71-72 / 25. 7. 2003

19. 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;
20. da bo dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 18. 12. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 35103-143/2003 (1019)
Ob-98750
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, obcina@lenart.si, www.lenart.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja klubskih prostorov NK Lenart.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: v primeru variantne ponudbe, mora ponudnik pridobiti
na svoje stroške ustrezno nadomestno projektno dokumentacijo.
4. Kraj izvedbe: ŠRC Polana pri Lenartu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del 1. 10. 2003, predvideno dokončanje del je 30. 5. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Srečko Aleksander Padovnik, pisarna 7/I, tel. 02/729-13-19, faks
02/720-73.52 ali Avgust Zavernik, pisarna
24/II.; tel. 02/729-13-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 7.200 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart št.
01258-0100010543.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 7/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
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nudb: 29. 8. 2003 ob 10. uri, na naslovu
Občina Lenart, soba 28/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 250.000 SIT,
ki mora veljati še do 30 dni od predvidenega datuma sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika, torej do 8. 10. 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok plačila je 90 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru predložitve skupne ponudbe se zahteva predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in navedbo nosilca posla. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnosti – skladno
z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 10. 2003, predviden datum odločitve
o izbiri izvajalca je 8. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena upoštevajoč vse popuste.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del oziroma spremeni predviden čas začetka/zaključka izvajanja del.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Lenart
Ob-98758
1. Naročnik: Občina Zavrč.
2. Naslov naročnika: Zavrč 11, 2283
Zavrč,
tel.
02/761-04-82,
faks
02/761-04-83.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na LC 102090 Dolane- Hrastovec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Občini Zavrč.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: avgust 2003
– oktober 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Zavrč,
Zavrč 11, 2283 Zavrč, vsak dan od 8. do
15. ure, v petek od 8. do 13. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. avgusta
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na
transakcijski
račun
Občine
Zavrč
01343-0100017339, DDV je upoštevan v
ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 8. 2003 do
14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283
Zavrč.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003 ob 12. uri na sedežu
Občine Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansov ni, naročnik bo plačeval storitev na izstavljene začasne in končne obračunske situacije, s plačilnim rokom 60 dni od dneva
prejema situacije.
12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
ZJN): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti po 41. in 43.
členu ZJN: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb,
sklep o sprejemu ponudbe bo izdan do 14.
8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, najugodnejši plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji ali po tel.
02/761-04-82.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Zavrč
Št. 40/06-1/2003
Ob-98760
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
šole in telovadnice Zgornja Polskava, v
ocenjeni vrednosti 320,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zgornja Polskava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: september 2003
– avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Občinska uprava, Oddelek
za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, Tanja Hrastnik in
Iva Soršak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, od 10. do 12. ure oziroma po telefonskem dogovoru (02/81-81-331).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP št. 01313-0100009691.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2003 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, (vložišče – II. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 8. 2003 ob 14. uri, sejna soba
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica (II. nadstopje).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
10% ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2003 in
2004.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni
izvedbi naročila z opredelitvijo dogovornosti
posameznega ponudnika oziroma izvajalca.
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: izjava iz tretjega odstavka 92. člena ZJN-1.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
1. 11. 2003, predvidena odločitev o sprejemu ponudbe do 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, garancijska doba, plačilni rok.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Ponovno naročilo. V prehodnem postopku (Uradni list RS, št. 49-51) so bile
zavrnjene vse ponudbe kot nepravilne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 37 z dne
18. 4. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-98761
1. Naročnik: za Občino Izola, po koncesijski pogodbi št. 360-01-3/00 z dne 31.
3. 2000 Stavbenik – Servisne storitve
d.o.o. Koper.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 16,
6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.
3. (a) Opis in obseg gradnje: delna
nadzidava in rekonstrukcija objekta z
ureditvijo treh stanovanjskih enot v Izoli, Gregorčičeva 78.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov; obseg sklopov in sprejemljivost

Št.

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Gregorčičeva 78, Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del 29.
9. 2003, rok izvedbe 120 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Stavbenik –
Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska
5, 6310 Izola Kontaktna oseba: Zdenka Kofol-Dobrila, inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure; sreda
od 14. do 17. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT se nakaže na transakcijski račun Stavbenika – Servisne storitve d.o.o. Koper št. 10100 0034770033 z
navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 1. 9. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stavbenik – Servisne storitve
d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 9. 2003 ob 10. uri v prostorih
koncesionarja Stavbenik – Servisne storitve d.o.o. Koper, Postojnska 5, 6310 Izola.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje iz proračuna Občine Izola za leti
2003 in 2004. Plačilo v roku 60 dni od
dneva prejema potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
v skladu z razpisno dokumentacijo; datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 16. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – cena (do
90%), plačilni rok (do 4%), rok izvedbe (do
4%), garancijski rok (do 2%). Podrobneje
so merila opisana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Za Občino Izola
koncesionar Stavbenik – Servisne
storitve d.o.o. Koper

71-72 / 25. 7. 2003 / Stran 4229
Št. 351-30/00
Ob-98763
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
Kulturnega doma Metlika – III. zaključna faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je izdelan.
4. Kraj izvedbe: Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 22. 9. 2003
do 20. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Danica
Puljak ali Irena Švajger 07/306-31-00, faks
07/363-74-02, vsak delovnik od 8. do
14. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vključen v ceno) na TRR 01273-0100016016
sklic 0075728-71419940, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 4. 9. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.
Ponudba mora biti označena z: »Ne odpiraj – Ponudba za Kulturni dom Metlika –
III. zaključna faza«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 9. 2003 ob 12. uri, v pisarni Občine Metlika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 9. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 85%,
– plačilni pogoji – 10%,
– reference – 5%.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Občina Metlika
Ob-98766
1. Naročnik: Občine Črnomelj, Metlika
in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net; v
imenu treh občin na območju Bele krajine
(Črnomelj, Metlika in Semič).
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja črpališč Č1 in Č2 na Blatniku z elektro priključki.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Blatnik nad Semičem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: september 2003, dokončanje del v oktobru
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PEI d.o.o.
Ljubljana, Kunaverjeva 3, 1000 Ljubljana.
tel. 01/500-83-20, Rade Kovačević,
u.d.i.k.t.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR PEI
d.o.o. Ljubljana št. 02013-0011785028,
odprtem pri NLB d.d. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba
št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 11. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela v roku 60 dni
od dneva potrditve situacij. Ostalo po 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): naročnik bo
sklepal pogodbo le z enim ponudnikom.
Ostalo 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: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 29. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference na podobnih objektih.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo sofinancirana iz programa
sofinanciranja regionalnih razvojnihh programov za leti 2003 in 2004. Kontaktne osebe
naročnika: Rade Kovačević (PEI d.o.o.
Ljubljana), tel. 01/50-08-320.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-98767
1. Naročnik: Občine Črnomelj, Metlika
in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net; v
imenu treh občin na območju Bele krajine
(Črnomelj, Metlika in Semič).
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja magistralnega cevovoda od Nestoplje vasi do Gradca.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Občini Semič in Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: september 2003, dokončanje del v oktobru
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PEI d.o.o.
Ljubljana, Kunaverjeva 3, 1000 Ljubljana.
tel. 01/500-83-20, Rade Kovačević,
u.d.i.k.t.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR PEI
d.o.o. Ljubljana št. 02013-0011785028,
odprtem pri NLB d.d. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba
št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 2003 ob 12. uri, Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela v roku 60 dni
od dneva potrditve situacij. Ostalo 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): naročnik bo
sklepal pogodbo le z enim ponudnikom.
Ostalo 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: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 2. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference na podobnih objektih.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo sofinancirana iz programa
sofinanciranja regionalnih razvojnih programov za leti 2003 in 2004. Kontaktne osebe
naročnika: Rade Kovačević (PEI d.o.o.
Ljubljana), tel. 01/50-08-320.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Črnomelj
Ob-98768
1. Naročnik: Občine Črnomelj, Metlika
in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net; v
imenu treh občin na območju Bele krajine
(Črnomelj, Metlika in Semič).
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja vodohrana VH432 (Gaber).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Gaber nad Semičem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
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loti po razpisnih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
september 2003, dokončanje del v oktobru 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PEI d.o.o.
Ljubljana, Kunaverjeva 3, 1000 Ljubljana.
tel. 01/500-83-20, Rade Kovačević,
u.d.i.k.t.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR
PEI
d.o.o.
Ljubljana
št.
02013-0011785028, odprtem pri NLB
d.d. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 14. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela v roku 60
dni od dneva potrditve situacij. Ostalo 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): naročnik bo
sklepal pogodbo le z enim ponudnikom.
Ostalo 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: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve je 29. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference na podobnih objektih.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo sofinancirana iz programa sofinanciranja regionalnih razvojnih programov za leti 2003 in 2004. Kontaktne
osebe naročnika: Rade Kovačević (PEI
d.o.o. Ljubljana), tel. 01/50-08-320.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Črnomelj

Št.

Ob-98679
1. Naročnik: Občine Črnomelj, Metlika
in Semič.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; tel.
07/30-61-100; faks 07/30-61-130, elektronski naslov: obcina.crnomelj@siol.net; v
imenu treh občin na območju Bele krajine
(Črnomelj, Metlika in Semič).
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja vodohrana VH516 (Blatnik).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddaja skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Blatnik nad Semičem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: september 2003, dokončanje del: maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: PEI d.o.o.
Ljubljana, Kunaverjeva 3, 1000 Ljubljana.
tel. 01/500-83-20, Rade Kovačević,
u.d.i.k.t.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TRR PEI
d.o.o. Ljubljana št. 02013-0011785028,
odprtem pri NLB d.d. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 13. uri, Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti (z DDV) in veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja ponudb,
ostalo po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo plačeval izvršena dela v roku 60 dni
od dneva potrditve situacij. Ostalo 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): naročnik bo
sklepal pogodbo le z enim ponudnikom.
Ostalo 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: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve je 29. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. reference na podobnih objektih.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo sofinancirana iz programa
sofinanciranja regionalnih razvojnih programov za leti 2003 in 2004. Kontaktne osebe
naročnika: Rade Kovačević (PEI d.o.o.
Ljubljana), tel. 01/50-08-320.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Črnomelj
Št. 2.3.2059/03
Ob-98777
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, po pooblastilu Slovenske železnice d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Javna agencija za
železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, po pooblastilu Slovenske železnice d.d., PP infrastruktura, PE investicije, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-203, telefaks
01/29-14-822.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija odseka proge Ormož – Murska
Sobota – LOT-3 »Rekonstrukcija postaj
Ivanjkovci (II. faza) in Beltinci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec mora izdelati PID.
4. Kraj izvedbe: Ivanjkovci, Beltinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 130 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., PP infrastruktura, PE investicije, Masarykova ul. 15, 1506 Ljubljana, Marko Jurič, univ. dipl. inž. gradb., pisarna št.
III/41,
tel.
01/29-13-133,
telefaks
01/29-14-822 ali Helena Mlakar, pisarna
št. 202 – tajništvo, tel. 01/29-14-203, telefaks 01/29-14-822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
11. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
90.000 SIT na transakcijski račun pri NLB
d.d. Ljubljana št. 02923-0019346887 sklic
na št. 27 ali na glavni blagajni Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., PP
infrastruktura, PE investicije, Kolodvorska
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ulica 11, 1506 Ljubljana,, soba 202 (tajništvo PE investicije).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 11. uri, Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija v vrednosti 3% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00) in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:
(a) Tehnične zmogljivosti ponudnika
– v okviru ponudnikove mehanizacije
(skupaj s podizvajalci), ki jo namerava uporabiti pri izvedbi javnega naročila mora ponudnik (skupaj s podizvajalci) imeti na razpolago najmanj; 1 kom kretniške podbijalke, 1 kom plug za gramozno gredo, 2 kom
garnitur za varjenje tirnic, 2 kom garnitur za
sproščanje tirnic, 2 kom bager, 2 kom dvigal nosilnosti po 110 kN,
– reference ponudnika
Izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh objektov, kot glavni izvajalec, ki so po vrsti in
zahtevnosti primerljivi razpisanim delom, v
zadnjih treh letih, posamezna vrednost takšnega projekta ne sme biti manj kot 450
mio SIT,
– kolikor ponudnik ne more sam izvršiti
vseh razpisanih storitev, ki so predmet ponudbe, je dolžan v ponudbi navesti svoje
glavne podizvajalce, s katerimi bo izvajal
storitve v primeru, da bo izbran ter navesti
storitve, ki jih bodo posamezni podizvajalci
izvajali. V tem primeru mora ponudnik sam
izvesti vsaj 50% vseh del (brez vrednosti
materiala), ki so predmet ponudbe.
(b) Finančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkrat-ne vrednosti javnega naročila.
(c) Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik (skupaj s podizvajalci) mora
imeti za izvajanje razpisanih del najmanj 1
vodjo projekta z univerzitetno izobrazbo
gradbene smeri, 2 odgovorni vodji gradbišča, 4 čuvaje proge in 1 inženirja geodezije.
(d) Rok dokončanja del ne more biti daljši od razpisanega
Razpisani rok izvedbe je 130 dni po
uvedbi v posel.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 25. 8. 2003.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
Višina ponudbene cene – vplivnost 80%
Točkovanje se izvede na naslednji način

Fmin
Fi = ——————————x 80
fi
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Usposobljenost strokovnega kadra –
20%
Ocenjuje se število vseh redno zaposlenih strokovnjakov (univ. dipl. inž.) i-tega ponudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila (navedeni v obrazcu št. 3. –
kadrovska zmogljivost). V primeru, da je navedeno več kot 5 strokovnjakov se bo upoštevalo, da je Kmax enako 5.
ki
Ki = ————————— x 20
Kmax
ki – število redno zaposlenih strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Kmax – število redno zaposlenih strokovnjakov najboljšega ponudnika, ki je imel
pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk
je najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javna agencija za
železniški promet RS
Št. 1/03
Ob-98798
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274
Žirovnica, tel. 04/580-91-00, faks
04/580-91-09, e-mail: obcina@zirovnica.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja ločenega sistema kanalizacije v naselju Smokuč v Občini Žirovnica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vsa razpisana dela bodo oddana skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Smokuč.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka del je 20. 9. 2003, datum
dokončanja izvedbe pa 20. 4. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v sprejemni pisarni Občine
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, tel.
04/580-91-00, faks 04/580-91-09, e-ma-

il: obcina@zirovnica.si, kontaktna oseba Marija Lužnik, u.d.i.g., tel. 04/580-91-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Žirovnica.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (z DDV) za posamezen izvod razpisne dokumentacije je
potrebno
nakazati
na
račun
št.
01392-0100007760
sklic
18
76902-7130007-00082003, ob dvigu je
potrebno priložiti potrdilo o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila je določen v razpisni dokumentaciji
oziroma osnutku pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 11. 2003, predvideni datum odločitve
je 4. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Žirovnica
Št. 35100-003/02/03
Ob-98799
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,
Preddvor, tel. 04/275-10-00, faks
04/275-10-20,
e-mail:obcina.preddvor@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava, nadzidava in rekonstrukcija OŠ Preddvor.
(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: razpis ne
vključuje izdelave projektov.
4. Kraj izvedbe: Preddvor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
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podpisu pogodbe, zaključek do konca avgusta 2005, po fazah.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Darwin Fink.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 28. 7. 2003
do 8. 8. 2003, v času uradnih ur.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TR Občine
Preddvor št. 01295-0100006887, pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 8. 2003 do
11.30.
(b) Naslov kamor je treba predložiti ponudbo: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, ali osebno oddati v tajništvu občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 8. 2003 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Preddvor, Dvorski trg 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 10 dni po poteku veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok najmanj 60 dni od prejema potrjene
situacije, ki se izda po zaključku posamezne faze del.
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
zahteval pisno pogodbo med skupino ponudnikov. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov odgovarja solidarno neomejeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za izpolnitev 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:
60 dni, izbor predvidoma do 10. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 50 točk,
– plačilni pogoji – 30 točk,
– reference – 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: omogočen bo ogled in predstavitev
investicije dne 1. 8. 2003 ob 10. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Št. 35100-003/02/03, Ob-91167.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Preddvor
Ob-98804
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje, Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje, 03/425-33-11,
faks 03/425-33-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kotlovnice Lava, II. faza.

Št.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek rekonstrukcije: 15. 11. 2003, konec rekonstrukcije: 30. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
tajništvo-poslovna sekretarka, Mateja Fideršek – za razpisno dokumentacijo. Zahtevo
po posredovanju razpisne dokumentacije
po pošti, je potrebno posredovati pisno na
isti naslov.
Kontaktne osebe za dodatne informacije: Aleš Dolžan, tel. 03/425-33-21, Ivo Jurak, tel. 03/425-33-14, Andrej Marinček,
tel. 03/425-33-20. Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije o javnem naročilu
pisno najkasneje do 5 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb. Odgovori bodo
v pisni obliki posredovani vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do datuma za predložitev
ponudbe – osebni dvig, v primeru zahteve
posredovanja po pošti, bo razpisna dokumentacije posredovana naslednji dan po
prejemu pisne zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 45.000 SIT (znesek vključuje DDV), na transakcijski račun Energetike
Celje,
j.p.,
d.o.o.,
št.
06000-0141785102, pri Banki Celje, d.d.,
z navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za rekonstrukcijo kotlovnice Lava, II. faza.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 22. 9. 2003 do 10.
ure. Ta rok predložitve ponudbe na naslov
naročnika je zahtevan tudi v primeru posredovanja ponudbe priporočeno po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Celje, j.p.,d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje – v primeru osebne vročitve na isti naslov v tajništvo, poslovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki
pa lahko posredujejo ponudbo tudi priporočeno po pošti na isti naslov.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 2003, ob
12. uri, na sedežu MO Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi predložiti nepreklicno
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv, v višini 5,000.000 SIT,
z veljavnostjo do 31. 12. 2003. Ponudnik
mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti
tudi izjavo banke, da bo pridobil bančno
garancijo za izpolnitev prevzetih obveznosti
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini, ki jo bo naročnik

71-72 / 25. 7. 2003 / Stran 4233
zahteval in ju ob podpisu pogodbe o izvajanju predložil.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo situacij v roku minimalno 60 dni, v skladu
z navodili o izvrševanju Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupni akt o
izvedbi naročila (ponudnik-podizvajalci), 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 navesti
podizvajalce in področje dela, ki ga bo posamezen podizvajalec izvajal ter dokazila o
njihovi usposobljenosti za ta dela, kot to
velja za ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe o izvajanju, predvideni datum odločitve o sprejetju ponudbe je
23. 10. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena – ponder 0.60, reference – ponder 0.20, garancija za vgrajeno opremo (kotel z gorilnikom) – ponder 0.10, toplotni izkoristek kotla – ponder 0.10.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico spremembe fizičnega in vrednostnega obsega
javnega naročila z ozirom na razpoložljiva
denarna sredstva ali zaradi drugih vzrokov
in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti
od javnega naročila (podpisa pogodbe). V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova;
b) naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
c) dodatni razpisni pogoji bodo sestavni
del razpisne dokumentacije. Te pogoje mora ponudnik upoštevati pri sestavi ponudbe;
d) naročnik si pridržuje pravico, da lahko najkasneje do 6 dni pred potekom roka
za predložitev ponudb spremeni razpisno
dokumentacijo. To spremembo bo naročnik izdal v obliki “Dopolnila k razpisni dokumentaciji”, ki jo bo posredoval vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo;
e) naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal
kot neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih
del, spoštovanja projektne dokumentacije
in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela oziroma drugih zahtev naročnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 1/2003
Ob-98814
1. Naročnik: Mestni muzej Idrija in Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Prelovčeva 9,
5280 Idrija, tel. 05/372-66-00, faks
05/377-35-80, e-mail tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si in Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica
tel.
05/339-63-10,
faks
05/339-63-15, e-mail seng@seng.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Kanomeljske klavže: pripravljalna dela in sanacija stene pregrade.
(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: Kanomeljske klavže v
Gorenji Kanomlji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003, zaključek 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestni muzej
Idrija, Prelovčeva 9, 5280 Idrija, direktorica
Ivana Leskovec ali Nastja Oblak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do vključno 18. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na podračun
UJP 01236-6030375893, sklic 00-292182.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestni muzej Idrija, Prelovčeva
9, 5280 Idrija.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 13. uri v sejni sobi
Mestnega muzeja Idrija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
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): 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 25. 11.
2003, odločitev do 1. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Mestni muzej Idrija,
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 352-06-25/02
Ob-98823
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250
Ptuj,
tel.
02/749-29-62,
faks
02/748-29-98, e-mail: okolje@ptuj.si.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Centra za ravnanje z odpadki Gajke v
Spuhlji – III. etapa.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: lokacija gradnje Centra
za ravnanje z odpadki – Gajke v Spuhlji na
območju Mestne občine Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del: 8. 9. 2003, predvideni zaključek
del: 27. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Stanislav Napast, tel. 02/748-29-62 in
02/748-29-90.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
dneva objave javnega razpisa do roka za
oddajo ponudb, in sicer v ponedeljek, torek
in četrtek med 8. in 14. uro, v sredo od 8.
do 16. ure in v petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo
21.600 SIT (v ceno je vključen 20% DDV).
Nakazilo se izvede na podračun: Novogradnja deponije Mestne občine Ptuj, št.
01296-7620759636, sklicna številka
28 75965-7141998-00000703 z namenom nakazila: »Razpisna dokumentacija za
gradnjo III. etape CERO Gajke«.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 8. 2003 ob 13. uri na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, velika sejna
soba, št. 8/I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 12,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-dnevni plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z 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: ponudba mora biti v
veljavi do dneva, ko sklenjena pogodba stopi v veljavo. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 19. 8. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja
merila:
– ponudbena cena 90% – 90 točk,
– reference izvajalca 10% – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dela bodo predana po sistemu »cena na enoto mere«.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
14. 3. 2003, Ob-90084.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Mestna občina Ptuj
Št. 44/03
Ob-98827
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, po pooblastilu LIZ-inženiring,d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, faks 01/23-44-050, tel. 01
23-44-032.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
športnih igrišč pri Gimnaziji Šentvid.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2003 – dokončanje oktober 2003.
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: Sitar Janez, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 7. 2003
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 5.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003, do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo, soba št. 511.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003, ob 12. uri, LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z določili razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.
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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: skladno z določili razpisnih 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.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Sitar Janez.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
po pooblastilu LIZ-inženiring, d.d.,
Ljubljana
Št. 32/2003
Ob-98838
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja infrastrukture za Obrtno industrijsko
cono Neverke, v 4 etapah;
I. etapa: izvedba priključka na državno
cesto, izvedba Ceste 1 od profila P18 do
P41 in Ceste 2 do profila B2 (križišče Ceste 1 in Ceste 2),
II. etapa: izvedba Ceste 2 od profila B2
do B9 (do križišča s cesto 1),
III. etapa: izvedba Ceste 1 od profila P18
do P1 in izvedba križišča s Cesto 2,
IV. etapa: zaključna dela.
Istočasno se izvajajo tudi drugi komunalni vodi, ki so vkopani pod pločnike.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik mora oddati ponudbo za celotna razpisana dela.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Pivka – Neverke.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
I. etapa: september 2003 – december
2003,
II. etapa: februar 2004 – december
2004,
III. februar 2005 – december 2005,
IV. etapa: februar 2006 – december
2006,
oziroma po terminskem planu, ki ga za
posamezno etapo pred njenim začetkom
določi naročnik.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, Dušan
Kristan, tel. 041/688-612.
(b) Čas in kraj, v katerem se lahko
prevzame razpisno dokumentacijo: Občina Pivka – tajništvo, od objave razpisa
vsak delovni dan med 8. in 10. uro, z dokazilom o plačanih stroških za razpisno dokumentacijo.

Št.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 40.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na transakcijski račun LPC
Pivka št. 10100- 0035293154 s pripisom
“za razpis Infrastruktura obrtne cone Neverke”, pred dvigom razpisne dokumentacije.
Informativni sestanek s ponudniki: 14. 8.
2003 ob 10. uri na Občini Pivka – v sejni
sobi.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka – tajništvo, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003 ob 10. uri, Občina Pivka – sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od prejema potrjene obračunske situacije.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvidena odločitev
o sprejemu ponudbe do 26. 8. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, plačilni pogoji 5%, reference 5%, garancijski rok 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
Kolikor bodo upravljalci komunalnih naprav
sovlagali v infrastrukturo, ki je predmet razpisa, bo naročnik opravljanje teh del izločil
iz pogodbe. Naročnik bo sklenil pogodbo
za celotno investicijo z najugodnejšim ponudnikom, za posamezne etape pa bo sklepal anekse, v katerih bodo točno opredeljeni obseg posamezne etape, terminski plan
in morebitno prilagajanje cene, v skladu z
razpisnimi pogoji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 62 z dne
27. 6. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Pivka
Ob-98891
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje
ločenih frakcij odpadkov Dobja vas.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo izdelati ponudbo za vsa razpisana dela, sicer se ponudba zavrne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Dobja vas, Občina Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letu 2003 in 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., kadrovsko pravna služba, Dobja vas 187, 2390 Ravne na
Koroškem,
Alojzija
Osvald,
tel.
02/82-23-963.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od dneva objave javnega razpisa do
oddaje ponudb med 8. in 10. uro. Ponudniki morajo pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku dokazilo o vplačilu
zneska za kritje stroškov izdelave razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 20.000 SIT na blagajni podjetja ali virmansko na TRR podjetja št.
251-9705263184.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti na podjetje ne glede na način dostave
do 1. 9. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne
na Koroškem. Zapečatene kuverte s ponudbo morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za javno naročilo izgradnja zbirnega centra za ločeno
zbiranje ločenih frakcij odpadkov Dobja
vas” v levem spodnjem vogalu “Komisija za
javna naročil” v spodnjem desnem vogalu
ovojnice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9.
2003 ob 9.30, na naslovu: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv v višini 1,000.000
SIT. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila skladno z
drugim odstavkom 47. člena Zakona o javnih naročilih, če nastopi skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe.
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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: ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor izpolnjujejo splošne
zakonske pogoje za izvedbo javnega naročila in imajo izkušnje ter tehnične sposobnosti za izvedbo tovrstnih del določenih v
razpisni dokumentaciji.
14. 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 je 9. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merilo za ocenjevanje ponudb je:
– ponudbena cena – 80 točk,
– reference izvajalca za gradnjo poslovnih objektov armirano betonske in jeklene
izvedbe – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na Javno komunalnem podjetju Log d.o.o., Dobja vas
187, 2390 Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba Olga Iglar, inž. gradb., neposredno
ali po tel. 02/82-23-963.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Javno komunalno podjetje Log
d.o.o.
Ob-98892
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,
2390
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje
ločenih frakcij Lokovica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo izdelati ponudbo za vsa razpisana dela, sicer se ponudba zavrne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naselje Lokovica, Občina Prevalje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letu 2003 in 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., kadrovsko pravna služba, Dobja vas 187, 2390 Ravne na
Koroškem,
Alojzija
Osvald,
tel.
02/82-23-963.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od dneva objave javnega razpisa do
oddaje ponudb med 8. in 10. uro. Ponudniki morajo pred dvigom razpisne dokumentacije predati naročniku dokazilo o vplačilu
zneska za kritje stroškov izdelave razpisne
dokumentacije.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na blagajni
podjetja ali virmansko na TRR podjetja št.
25100-9705263184.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti na podjetje ne glede na način dostave
do 1. 9. 2003 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Log,
d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem. Zapečatene kuverte s ponudbo
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za javno naročilo izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje ločenih frakcij odpadkov Lokovica” v levem
spodnjem vogalu “Komisija za javna naročil” v spodnjem desnem vogalu ovojnice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9.
2003 ob 12. uri, na naslovu: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem v sejni sobi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv v višini 1,000.000
SIT. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 60 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva prejema situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila skladno z
drugim odstavkom 47. člena Zakona o javnih naročilih, če nastopi skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe.
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: ponudnikom bo priznana sposobnost, kolikor izpolnjujejo splošne
zakonske pogoje za izvedbo javnega naročila in imajo izkušnje ter tehnične sposobnosti za izvedbo tovrstnih del določenih v
razpisni dokumentaciji.
14. 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 je 9. 9.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merilo za ocenjevanje ponudb je:
– ponudbena cena – 80 točk,
– reference izvajalca za gradnjo poslovnih objektov armirano betonske in jeklene
izvedbe – 10 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na Javno komunalnem podjetju Log d.o.o., Dobja vas
187, 2390 Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba Olga Iglar, inž. gradb., neposredno
ali po tel. 02/82-23-963.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Javno komunalno podjetje Log
d.o.o.
Ob-98942
1. Naročnik: Dom upokojencev Franc
Salamon Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-53-300.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena, obrtniška in instalacijska dela za posodobitev fizioterapije z hidroterapijo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del v septembru 2003, rok dokončanja
del do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2 c, 1410 Zagorje ob
Savi, kontaktna oseba Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh., tel. 03/56-64-083 ali
041/650-806, faks 03/56-64-214.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 8. 2003
do 30. 8. 2003, od 8. do 12. ure po predhodni najavi na tel. iz 7. (a) točke.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
50.000 SIT (+ DDV) na transakcijski račun
IN-TACT, d.o.o. št. 26338-0017831728 pri
Banki Zasavje, d.d. Trbovlje s pripisom za
razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 8. 9. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje z
oznako »Ponudba – ne odpiraj Dom upokojencev Franc Salamon«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 9.
2003 ob 12. uri v prostorih Dom upokojencev Franc Salamon, Kolonija 1. maja, 1420
Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so zahtevana: da, bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponujenih del.
11. Pogoji financiranja in plačila in sklicevanje na merodajna določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): ponudnik s podizvajalci, ki jih navede v ponudbi ali skupina ponudnikov z
navedbo vodilnega partnerja, s predložitvijo
pravnega akta o skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
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hnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo
dvigne pri naročniku. Reference s področja
visokih gradenj, v skladu z razpisno dokumentacijo, izjavo banke glede bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjavo banke glede bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku, ter ostali
pogoji razvidni iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 60 dni po odpiranju ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 15. 9. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje
Št. 107/03
Ob-98951
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks 01/47880-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Kamenico v
Krmačini na R3-661/1210 – mejni most.
(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 R1-661 Krmačina-Drašiči.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Čas izvedbe: 8 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. 011006300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 8. 2003 do
9. ure
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2003, ob 10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 36,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Direkcija RS za ceste

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Razveljavitev
Št. 1014/03
Ob-98593
Javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 53-54 z dne 6. 6. 2003, Ob-95514 za
oddajo javnega naročila za menjavo
9,500.000 litrov neosvinčenega motornega
bencina super 95 (NMB 95), se razveljavi.
ZORD
Popravek
Ob-98633
V objavi javnega naročila storitev izvajanja inženiringa po PHARE in gradbenega
nadzora po ZGO-1 na MMP Gruškovje in
MMP Jelšane, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 66-67 z dne 11. 7. 2003, Ob97904, se v 17. točki besedilo popravi, in
se pravilno glasi:
– ponudbena cena – 100 točk,
– reference ponudnika – 35 točk.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
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Popravek
Ob-98531
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne 27. 6. 2003,
za čiščenje poslovnih prostorov Pošte Slovenije d.o.o., PE Ljubljana, se novi datum
za oddajo ponudb pravilno glasi: 28. 7.
2003 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo 29. 7. 2003 ob
11. uri v prostorih Pošte Slovenije, d. o. o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Št. 110-1/03
Ob-98702
V Uradnem listu RS, št. 56 z dne 13. 6.
2003, Ob-95969 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo protihrupne zaščite na avtocestnem odseku Podtabor – Naklo.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list
RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 25. 7. 2003 do 11. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 25. 7. 2003 ob
12. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-98524
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, telefaks
01/283-22-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje strokovnega nadzora pri izgradnji prizidka Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del konec septembra 2003 (vezano na
začetek gradbenih del) – izvajanje strokovnega nadzora predvidoma do konca avgusta 2004 (vezano na zaključek izgradnje).
8. (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. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri
Katji Oman, dodatne informacije pri Vesni
Paljk. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej, vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 9. in 13. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT (v ceni je vštet DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157,
sklic
na
št.
2034-4-2003, po modelu 00, Altus consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo (datum in ura prispetja): upoštevane bodo vse ponudbe, ki
bodo predložene oziorma prispele najkasneje od 26. avgusta 2003, do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 26. avgusta 2003, ob 14. uri, na naslovu: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, sejna soba – II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
skladno z opcijo ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ZGO-1.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z določili pogojev iz razpisne dokumentacije.
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 – prva polovica septembra 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba – podroben
opis meril in izračun meril je razviden iz
razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-98528
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača.
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2. Naslov naročnika: Ul. dr. Bogomira
Magajne 4, 6215 Divača, tel./faks
05/763-30-80.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: po prilogi 1B
(17. točka) ZJN-1, priprava in dostava prehrane za potrebe Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe od
1. 9. 2003 do 31. 8. 2006.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi v tajništvu Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, ul. dr.
Bogomira Magajne 4, 6215 Divača.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 10. in 12. uro od dneva objave do
8. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek v višini 15.000
SIT na račun šole št. 01219-6030648423.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 11. 8. 2003 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, ul. dr. Bogomira Magajne 4,
6215 Divača.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 11. 8. 2003 ob
10. uri v zbornici Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila ali sklicevanja na določila v predpisih: 30 dni od
izstavitve računa, enkrat mesečno.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
Ker bo ponudnik opravljal storitev v prostorih naročnika, se zavezuje plačati mesečno uporabnino 130.000 SIT.
Pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik,
je prevzem zaposlenih delavcev, ki opravljajo delo v kuhinji.
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: so sestavni del razpisne
dokumentacije.
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 določb, ki zadevajo te vrste sto-

ritev: predpisi, ki urejajo pripravljanje in nudenje hrane za predšolske in šolske otroke
in zaposlene.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega ta izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2003, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe bo 14. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
malice/kosila do 30 točk, izkušnje ponudnika na segmentu šolske prehrane do
20 točk, strokovna priporočila oziroma reference do 20 točk, višina pavšala za uporabo prostorov in opreme do 20 točk, zaposleni vsaj 3 živilski tehnologi do 5 točk,
raznolikost ponudbe (jedilniki) do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Osnovna šola dr. Bogomirja
Magajne
Divača
Št. 1/03-105
Ob-98532
1. Naročnik: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad.
2. Naslov naročnika: Trg Republike 3,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, faks
01/241-48-60.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitev revidiranja računovodskih izkazov Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije,
Javnega sklada, terjatev sklada, namenskega premoženja in sredstev za delo
in po potrebi posameznih računov, ki jih
vodi sklad, za obdobje 2003 – 2006,
priloga 1A, št. kategorije 9, z odložnim pogojem.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: storitev iz javnega naročila se odda kot
celota, z odložnim pogojem zagotovitve finančnih sredstev za drugi del.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
sprejemljivo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek januar
2004, zaključek izvedbe april 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad,
Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure oziroma pošljemo po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 9. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ekološko razvojni sklad Repu-
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blike Slovenije, Javni sklad, Trg Republike
3, 1000 Ljubljana, tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 9. 2003 ob 13. uri, v sejni sobi
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada, Trg republike 3,
1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da – Revizijska družba.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 120 dni od odpiranja,
predvideni datum odločitve je 10. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena storitve: 70 točk, reference ponudnika: 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, Javni sklad
Št. 40/10-2003
Ob-98585
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: projektna dokumentacija (PGD, PZR in PZI) za novogradnjo dvooddelčne osnovne šole v
Slovenski Bistrici in adaptacijo obstoječega objekta OŠ Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica, Kopališka1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok za oddajo
PGD dokumentacije je 75 dni od podpisa
pogodbe, PZR dokumentacije 30 dni po
pridobitvi gradbenega dovoljenja, PZI dokumentacije pa 30 dni od predaje PZR dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

Št.

cijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica, Iva Soršak in Tanja Hrastnik, tel.
02/818-13-31.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
od 9. do 12. ure, do vključno 18. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TsR Občine
Slovenska
Bistrica,
št.
01313-0100009691.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 8. 2003, do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vložišče, II. nadstropje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 8. 2003 ob 13.30, v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
II. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2003 in 2004.
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 sodelovanju, z navedbo 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: /
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 graditvi objektov-ZOG-1,
gradbene uzance.
(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: 30. 9. 2003, 12. 9.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, plačilni rok.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-98595
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-122,
tel.
03/56-26-144.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: zdravstvene storitve: obdobni pregledi (medicina dela)
– 1B, št. kat. 25.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo ali posamezen sklop.
Sklop 1: obdobni pregledi za delavce s
področja Hrastnik;
Sklop 2: obdobni pregledi za delavce s
področja Trbovelj;
Sklop 3: obdobni pregledi za delavce s
področja Zagorja.
5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 31. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek.
Dodatne informacije: Aleksandra Juvan
Žunk.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika. Dokumentacijo je možno prevzeti od objave dalje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banka
Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri razpis se
plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Juvani Žunk vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 28. 8. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi RTH,
Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, dne 28. 8. 2003 ob 11.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: izvajalec je lahko javni zavod oziroma
druga pravna ali fizična oseba s koncesijo
za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe, v skladu z zdravstvenimi predpisi.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
(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. 8. 2004. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je ponudbena vrednost (cena na enoto × količina).
Cena na enoto mora vsebovati vse sestavine, tako da naročnik na ceno ponudniku ne plačuje nobenih dodatkov. Naročnik
bo ceni na enoto prištel stroške javnega
transporta do kraja izvedbe storitve za 1
delavca (npr. za delavca s področja Hrastnik, stroške javnega transporta od Hrastnika do kraja izvedbe storitev), tako da bo
vrednost ponudbe zajemala vse stroške izvedbe javnega naročila.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 6401-16/2003
Ob-98612
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,
3205 Vitanje; tel. 03/757-43-50, faks
03/757-43-51; info@vitanje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: opravljanje prevozov šolskih otrok v šolskem letu
2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Vitanje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2003
do 30. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno plačati znesek
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5.000 SIT na transakcijski račun Občine
Vitanje št. 01337-0100003568.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 8. 2003
do 8.30 v tajništvo Občine Vitanje, Grajski
trg 1, 3205 Vitanje.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje; ponudba mora biti v zapečateni kuverti, z označenim imenom ponudnika in naročnika z navedbo “Ne odpiraj-ponudba, prevozi učencev”, ter številko
Uradnega lista RS in datum objave.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 8. 2003 ob 8.30, sejna soba
Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna in
razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonodajo.
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 zakonodajo.
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: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 29. 8. 2003, datum odločitve 14. 8.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Občina Vitanje
Št. 640-23/2003
Ob-98613
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Puconci v šolskem letu 2003/2004.
4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij
ali za vse relacije.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Puconci, relacije v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek prevozov je 1. 9. 2003 ter velja za celo šolsko
leto 2003/2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, kontaktna oseba je Kristina Sapač.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Občine Puconci 01297-0100012124.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: »Ne odpiraj –
ponudba za prevoze učencev v Občini Puconci«, številko Uradnega lista RS in datuma objave. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih
sejne sobe Občine Puconci.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev 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: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste storitev: v skladu z veljavnimi predpisi.
(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 60
dni. Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi najkasneje v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: v skladu s razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Občina Puconci
Št. 03/2003
Ob-98639
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 43/a,
1241 Kamnik, tel. 01/831-74-44, telefaks
01/831-76-66.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje prevozov gibalno oviranih učencev in dijakov
na področju Republike Slovenije s prilagojenim vozilom.
Sklic na vrsto storitve po prilogi Zakona o
javnih naročilih: priloga 1A, št. kategorije: 2.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop ali oba skupaj: naročilo obsega naslednje sklope in podsklope:
– sklop 1: dnevni prevozi,
– sklop 2: vikend prevozi;
– podsklop 2.1: relacija Kamnik-Maribor-Ptuj-Kamnik.
Ponudniki lahko ponudijo storitev v celoti (sklopa 1 in 2), ali po posameznih sklopih
in/ali podsklopih v celoti.
5. Kraj izvedbe: prevozi se izvajajo na
dogovorjenih relacijah na območju Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvajanja storitve je 1. 9. 2003.
Naročnik bo z izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za enako
obdobje.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik, dodatne informacije:
tajništvo, tel. 01/831-74-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak delovnik od 10. do
13. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (najmanj: naziv, naslov, št. telefona/telefaksa, navedba ali je
davčni zavezanec),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 3.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 3.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka transakcijskega
računa: 01100-6030689368 (Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik),
sklicna številka: 29990.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 19. 8. 2003, najkasneje
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik.

Št.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 19.
8. 2003, ob 13. uri, na naslovu: Zavod za
usposabljanje invalidne mladine Kamnik,
Novi trg 43/a, 1241 Kamnik (v sejni sobi).
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Podrobnejša določila so podana v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 59/01);
– Pravilnik o napravah in opremi vozil v
cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 17/00,
33/00);
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št. 78/99,
58/00).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 31. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki ustreza merilom: cena, reference ponudnika in
število ustrezno prilagojenih vozil.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: datum: Uradni list RS, št.
56 z dne 13. 6. 2003, Ob-95803.
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Št. 350-07-1/03
Ob-98668
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,
2272 Gorišnica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve kopenskega transporta – šolski prevozi.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Gorišnica, Cirkulane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2003, zaključek 24. 6. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Matevž Cestnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 13. ure
do 8. 8. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 8. 2003 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 8. 2003 ob 12. uri, sejna soba
Občine Gorišnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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: po razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum ponudbe 1. 9.
2003; odločitev o sprejemu 29. 8. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Občina Gorišnica
Št. 39/2003
Ob-98703
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje storitev
pogarancijskega vzdrževanja, konfiguriranja in nadgradenj računalniške opreme.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A1: namizna računalniška oprema –
Ljubljansko območje;
A2: namizna računalniška oprema – Mariborsko območje;
A3: namizna računalniška oprema – Kopersko območje.
5. Kraj izvedbe: ljubljansko, mariborsko
in kopersko območje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: eno leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija
Slovenija, Javni zavod, Služba za komercialne zadeve in javna naročila –Sonja Snedec, Čufarjeva ul. – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali
preko interneta na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako javno naročilo RTV 39/2003-1L-ODP/S.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb,
po predhodni najavi na faks 01/475-21-86.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun EZR pri UJP
Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 039/2003-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno dne
26. 8. 2003 do 8. ure, v vložišče RTV Slovenija.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za javno naročilo-za javno naročilo št. RTV 39/2003-1L-ODP/S. Na kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 8. 2003 ob 9. uri v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
500.000 SIT, veljavna do 27. 10. 2003.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
mesečno po opravljenem delu, rok plačila
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: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi, pod naslovom
RTV 039/2003 Izvajanje storitev pogarancijskega vzdrževanja, konfiguriranja in nadgradenj.
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: 17. 10. 2003, september 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena delovne ure serviserja na posameznem območju.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod
Št. 404-08-228/2003-2
Ob-98757
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, faks 01/431-90-35.
3. Vrsta in opis storitve: tiskanje, priprava in distribucija revije Slovenska vojska za obdobje 24 mesecev; pričakovana vrednost naročila znaša 70,000.000 SIT
brez vključenega 20% DDV.
Priprava, tiskanje in distribucija prilog in
revije Slovenska vojska, ki izhaja dvakrat
mesečno ob petkih, tiska se ob četrtkih.
Sočasno s pripravo za tisk se zahteva tudi
priprava in postavitev teksta ter fotografij za
objavo na spletnih straneh MORS-a.
Letni načrt predvideva izid 22 številk revije. Od tega je načrtovano 21 rednih številk in 1 izredna izdaja. V okviru rednih izdaj
je predviden izid 8 prilog formata A4, v obsegu 8 strani, 5 v ČB in 3 v barvnem tisku,
vpetih v sredino revije, ter 12 posterjev formata A3 ali A2, objavljenih v sredini revije, v
obsegu naklade revije + 100 natisnjenih v
samostojni izvedbi.
Tehnični elementi:
1.1. Redna izdaja
Naklada: 8.400 izvodov
Format: 21 x 27 cm (zaprt)

Obseg: 32 strani
Stavek: na računalniških disketah ali
CD-jih, pisano v programskem jeziku Word
for Windows,Exscel,Power Point itd., lektorirano, tehnično urejeno
Reprofotografija: pozitivi fotografij, dia posnetki, digitani posnetki, izris skic, grafikonov,
zemljevidov itd.- po priloženem vzorcu
Tisk: ovitek in notranji del 4/4
Material: Ovitek 120 g/m2 notranji del
80 g/m2 – svetleči papir
Dodelava: šivano z žico, porezano na
format in spakirano v svežnje za distribucijo
Korektura: tehnična, strokovna
1.2. Izredna izdaja
Obseg: 48 strani
Naklada, format, stavek, reprografija,
tisk, material, dodelava in korekture enako
kot pri redni izdaji, skladno s povečanim
obsegom.
1.3. Priloga – barvna
Naklada: 8.400 izvodov
Format: 21 x 27 cm (zaprt)
Obseg: 8 strani
Stavek: kot pri redni izdaji
Reprofotografija: kot pri redni izdaji
Tisk: 4/4
Material: 60 g/m2 – svetleči papir
Dodelava: enako kot pri redni izdaji, vpeto v sredino revije
Korektura: enako kot pri redni izdaji
1.4. Priloga – ČB
Naklada: 8.400 izvodov
Format: 21 x 27 cm (zaprt)
Obseg: 8 strani
Stavek: kot pri redni izdaji
Reprofotografija: kot pri redni izdaji
Tisk: 1/1
Material: 60 g/m2 – svetleči papir
Dodelava: enako kot pri redni izdaji, vpeto v sredino revije
Korektura: tehnična, strokovna
1.5. Dodatna naročila – Poster A3
Naklada: 8.400 (revija-vpeto v sredino
revije) + 100 kom nezgibanih
Format: 27 x 42 cm
Tisk: 4/4
Obseg: list
Material: 80 g/m2 – svetleči papir
Stavek, reprofotografija, dodelava-porezano na format,na sredini revije enkrat zgibano, korektura enako kot pri redni izdaji
1.6. Dodatna naročila – Poster A2
Naklada: 8.400 (revija-vpeto v sredino
revije) + 100 kom nezgibanih
Format: 42 x 54 cm
Tisk: 4/4
Obseg: list
Material: 80 g/m2 – svetleči papir
Stavek, reprofotografija, dodelava-porezano na format,na sredini revije dvakrat zgibano, korektura enako kot pri redni izdaji
2. Distribucija
Naklado revije je izvajalec dolžan dostaviti oziroma razposlati na naslednje naslove:
– 2.000 izvodov na posamezne naslove
v RS,
– 5.000 izvodov na 300 naslovov skupinskih prejemnikov v RS,
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– 200 izvodov na posamezne naslove v
tujini,
– 100 izvodov na 20 naslovov skupinskih prejemnikov v tujini.
Na dan izida (četrtek, do 13. ure) je izvajalec dolžan dostaviti:
– 100 izvodov na naslov Državni zbor
RS,
– 500 izvodov za kolportažo in
– 400 izvodov na sedež izdajatelja, MO,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana.
3. Dodatne zahteve
3.1. Povečana naklada redne izdaje do
5.000 izvodov – cena za dodaten izvod,
3.2. Pakiranje posameznih izvodov v
PVC folijo,
3.3. Tehnična ureditev in oblikovanje –
cena za stran revije.
Cena za tehnično ureditev in oblikovanje
ene strani formata A4 na podlagi že izdelane celostne grafične oblike (okvirni obseg
do 4.000 znakov 2-3 fotografije na stran).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: navedeno pri zahtevi
distribucije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del predvidoma v letu 2003, dokončanje del predvidoma v letu 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-85, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 166/2003-ODP) na račun št.
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
166/2003-ODP – Tiskanje, priprava in distribucija revije Slovenska vojska”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
2003 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini

Št.

8% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti v primeru, da bo ponudnik izbran.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih rok plačila: 60 dni od uradnega prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
· da ima registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitveni
list,
· da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa oziroma
predloži izjavo ali obrtno dovoljenje,
· da je priložil BON1 in BON2 ali BON1/P
oziroma izpis iz transakcijskega računa pri
poslovni banki ali Napoved za odmero davka
z bilanco stanja in bilanco uspeha za l. 2002,
· da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik s sedežem v tujini
poravnane dajatve v Republiki Sloveniji,
· da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
· da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega naročila (potrdilo izdano s
strani pristojnega sodnega organa, ki se nanaša na pravno osebo ali na pooblaščenega
zastopnika pravne osebe),
· izjava o zagotavljanju vseh navedenih
posebnih pogojev po zahtevi naročnika za
izvedbo javnega naročila:
– celovita izvedba vseh faz tehnološkega
postopka in zagotavljanje tehničnih elementov iz predmeta javnega naročila (priprava,
tisk) v roku dveh dni od prevzema rokopisa
na sedežu uredništva revije do odpreme na
enem mestu,
– sočasna priprava in postavitev teksta
ter fotografij za spletne strani MORS,
– večbarvni tisk,
– visoka kakovost tiska, tehnologije sušenja in dodatna zaščita za povečano obstojnost barv v zunanjih vremenskih razmerah
(dvostranski silikonski premaz),
– zagotoviti nemoten izid revije ne glede
na morebitne motnje v produkcijskem procesu,
– možnost izdelave kakovostnih barvnih
kopij (mach printov) za predogled in korekturo pred oddajo v tisk,
– tehnične možnosti hitrega komuniciranja in pridobivanja aktualnih informacij za
vnos dodatkov teksta in fotografij v zadnji fazi
priprave za tisk,
– logistične, prostorske in komunikacijske
možnosti za oblikovanje, pripravo in korektu-
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ro, možnost hitrega dostopa in oddaje materialov za pripravo in tisk, z možnostjo nadzora v
vseh fazah tehnološkega postopka,
– možnost nadzora v fazi tiska,
– takojšna dodelava in distribucija po tisku, za katero je v celoti odgovoren izvajalec,
– rok plačila – 60 dni od uradnega prejema računa,
· da so ponudbi priložene vse ostale zahtevane podpisane in žigosane priloge izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe, izjava ponudnika po stanju na dan oddaje ponudbe,
ponudba, izjava ponudnika o soglašanju s
pogoji razpisa, izjava o poravnavi obveznosti, podatki o tiskanju revij, podatki o kakovosti, izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov, vzorec pogodbe podpisan in žigosan na vseh straneh).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe
oziroma najmanj do 30. 11. 2003, odločitev
predvidoma do 15. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
Ocenjevalni kriterij

Ponder

Cena tiskanja
Cena distribucije
Cena dodatnih zahtev
Število strokovnih kadrov
Tehnično produkcijska sposobnost
Skupaj

0,75
0,10
0,05
0,05
0,05
1,00

Izračun števila točk:
Cene tiskanja, distribucije in dodatnih zahtev – ponudnik z najnižjo ponujeno ceno pri
vsaki posamezni navedeni ceni v sklopu tiskanja bo prejel 5 točk, ostali pa procentualno v odvisnosti od najugodnejšega manj kot
5 točk. Število doseženih točk se pomnoži s
ponderjem za vsak naveden sklop.
Število strokovno in tehnično usposobljenih zaposlenih, ki direktno ali indirektno aktivno sodelujejo v produkcijskem procesu, ki
je neposredno povezan s predmetom javnega naročila:
– ponudnik z manj kot 7 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 1 točko,
– ponudnik z 8-16 zaposlenimi po zgornji
zahtevi prejme 3 točke,
– ponudnik z več kot 17 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 5 točk.
Število dobljenih točk se pomnoži s ponderjem.
Tehnično produkcijska sposobnost – tiskanje revij, ki imajo najmanj značaj mesečnika v zadnjih treh letih
– tiskanje revije z manjšo naklado od
5.000 izvodov prejme 1 točko,
– tiskanje manj kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 3 točke,
– tiskanje več kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 5 točk.
Število dobljenih točk se pomnoži s ponderjem.
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18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo
Št. 266-110/03
Ob-98775
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: priprava investicijske dokumentacije, izvajanje inženiringa po FIDIC pogodbenih pogojih
(PHARE sredstva) in gradbenega nadzora po ZGO-1 na mednarodnem železniškem mejnem prehodu Dobova.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Dobova.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: razvidno iz razpisne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor
za javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 8. 2003 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 8. 2003 ob 9.30 – Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi

Št.

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: 30. 12. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – 35 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 415
Ob-98795
1. Naročnik: Poslovno komercialna šola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 4, Celje.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A – čiščenje prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Kosovelova 4, Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi po pošti ali dvigne osebno na naslovu: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel. 01/24-16-215,
faks 01/24-16-213. Kontaktna oseba je
Rovšek Miro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno od 9. do
12. ure ali po običajni in e-pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.800 SIT na TRR Zavoda za tehnično izobraževanje, št.
01261-6030716108, sklic na številko
50015-415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 8. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 8. 2003 ob 12.05, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni, od dneva odpiranja.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
12 mio SIT brez DDV.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Poslovno komercialna šola Celje
Št. 350-05-8/2003
Ob-98802
1. Naročnik: Občina Izola – Comune di
Isola, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Naslov naročnika: Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola,
D.Š.
16510801,
TRR.
01240-0100006381, tel. 05/66-00-200,
e-pošta: posta.oizola@izola.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve s področja prostorskega načrtovanja za naslednje naloge:
a) spremembe in dopolnitve prostorskih
aktov za območje naselja Šared v Izoli,
b) spremembe in dopolnitve prostorskih
aktov za širše območje Bolnišnice Izola,
c) spremembe in dopolnitve prostorskih
aktov za širše območje Simonov zaliv v
Izoli,
d) izvedbeni prostorski načrt za območje mestni stadion – sever v Izoli,
e) lokacijski načrt (za cestno povezavo
in kolektor) Jagodje – Šared, Izola,
f) lokacijski načrt za zunanjo ureditve ob
trgovini Jagodje v Izoli,
g) digitalizacija planskih aktov Občine
Izola,
h) strokovne podlage za opredelitev območij naselij glede geomehanskih lastnosti
zemljišča (erozija, plazenje, nakloni.),
i) strokovne podlage in spremembe planskih prostorskih aktov za območje pokopališč – pokopališče v Kortah in novo občinsko pokopališče nad Obalno cesto (Morer),
Izola,
j) priprava gradiva, urbanistične dokumentacije, posebne strokovne podlage in
elementi prostorskih aktov občine Izola v
l. 2003 – 2005.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javni razpis zajema več nalog, prijava je
možna za posamezno nalogo ali več nalog
skupaj.
Ob zahtevku za pridobitev razpisne dokumentacije mora ponudnik posebej izrecno navesti, za katere naloge želi gradivo.
5. Kraj izvedbe: Občina Izola.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, ob upoštevanju podanih nalog/sklopov
in razpisnih pogojev.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del: oktober 2003, predviden čas izvedbe: podano za vsak posamezen sklop.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Urad za prostorsko načrtovanje občine Izola, Postojnska 3, Izola, e-pošta: posta.oizola@izola.si,
tel. 05/66-00-200, Barbara Miklavc in
Tanja Pucer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 30 dni.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 8. 9.
2003. Ponudbe morajo do tega dne prispeti po pošti oziroma biti oddane do 12.
ure v vložišču Občine Izola, Postojnska 3,
Izola.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljeni z imenom in naslovom ponudnika ter napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za
razpis – prostorski akti občine Izola”.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Izola, Postojnska 3, Izola.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 9. 9. 2003, ob 12. uri v sejni
sobi Postojnske 3, Izola.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dostaviti je potrebno garancijo za resnost ponudbe, v višini 5% ponudbenega zneska, z rokom do 15. 11. 2003, skladno z Navodilom
o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih predpisov s področja izvrševanja proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru izvedbe del z zunanjimi sodelavci ali skupni ponudbi več ponudnikov mora biti ponudbi predložena pogodba o skupnem nastopanju.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: reference glede uspešnih zaključkov sorodnih nalog.
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: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: potrebno je podati naslednje podatke o izdelovalcih:
a) odgovorni vodja projekta in seznam
drugih sodelavcev, zaposlenih v podjetju ponudnika z navedbo:
– izobrazbe in
– področja oziroma faze, v kateri bo
sodeloval,
b) seznam morebitnih drugih pogodbenih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri pripravi študije z navedbo:
– področja ali faze, v katerih bo sodeloval,
– izobrazbe,
– vrste pogodbenega odnosa ali drugo
zagotovilo, da bodo med ponudnikom in sodelavci (podizvajalci) izpolnjene pravice in
obveznosti v skladu s predpisi in v prid naročnika.
Pri nalogi “digitalizacija planskih aktov
občine Izola” mora biti poleg strokovnjakov
za področje informatike v skupini izvajalca
tudi urbanist – prostorski načrtovalec z verificiranimi pozitivnimi referencami – izkušnjami na pripravi planskih aktov, ki bo zagotavljal pravilne interpretacije besednih in grafičnih elementov plana in njihove vsebinske
in oblikovne uskladitve z zahtevami digitalnih prikazov po novih predpisih.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
31. 12. 2003, predvideni datum odločitve:
15. 10. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila,
ki bodo upoštevana pri ugotavljanju in ocenjevanju usposobljenosti ponudnikov ter
merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju
in izbiri najugodnejše ponudbe so sledeča:
• kvalitetno zastavljena in razčlenjena
vsebina in pristop k ponudbeni nalogi,
• kvalitetna skupina strokovnjakov,
• reference na istovrstnih nalogah:
– garancijski rok,
• rok izvedbe,
• ponudbena cena:
– izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisne
dokumentacije, veljavnih predpisov, opredeljenega obsega del in izpolnjevanju vseh
pogojev iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: občina si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika. V tem primeru
ponudniki niso upravičeni do povračila za
pripravo ponudbe.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-98803
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-122,
tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: laboratorijske
storitve (z odkupom opreme, najemom pro-

storov in prezaposlitvijo delavcev) – 1 B, št.
kat. 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.
5. Kraj izvedbe: Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje od
2003 do 2007.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, komercialni oddelek. Dodatne informacije: Aleksandra Juvan Žunk.
Razpisna dokumentacija se zahteva osebno ali pisno na naslovu naročnika. Dokumentacija je na vpogled na naslovu naročnika. Dokumentacijo je možno prevzeti od objave dalje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo od objave do roka
za oddajo ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV.
Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri NLB Banka
Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti, za kateri razpis se
plačuje dokumentacija in pisno sporočiti ga.
Juvan vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 1. 9. 2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.
Kuverta mora biti opremljena, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo vršilo v sejni sobi RTH,
Rudnika Trbovlje–Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje dne 1. 9. 2003 ob 11.15.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.
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 (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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna do 31. 12. 2007. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost – najnižja 70
točk,
– ponujena vrednost za odkup opreme
– 10 točk,
– ponujena vrednost za najem poslovnih
prostorov – 10 točk,
– plačilni rok za nabavo storitev –
10 točk.
Merila so podrobno pojasnjena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
16. 5. 2003, Ob-93981.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 402-04-65/2003
Ob-98845
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
tel.
01/478-18-00,
faks
01/478-18-05.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: leasing pisarniške opreme novih poslovnih prostorov
za Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport RS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Kotnikova 38, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dobave in
montaže je 22. 10. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav – ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 8. 2003 ob 9.30; Servis sku-
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pnih služb vlade, Gregorčičeva 25/a, 1000
Ljubljana – sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznostiv višini 10% od ponudbene vrednosti in garancija za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% od
končne pogodbene cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podrobneje podani v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 11. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do največ 83 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene
storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) – do največ 15 točk;
3. splošni garancijski rok – do največ 2
točki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
01/478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Servis skupnih služb Vlade
Št. 462-02/132-3/2003
Ob-98944
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve strokovne podpore pri izvedbi tehničnih nalog
projekta uvedbe računalniške aplikacije MCC (Minimal Common Core) v produkcijo (računalniške storitve, sklic I A
– storitve, 7). Aplikacija MCC bo tekla
na strežniku Bull Escala z operacijskim
sistemom AIX in bazo Oracle ter programsko opremo BEA Tuxedo.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se mora nanašati na celotni
predmet javnega naročila.
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5. Kraj izvedbe: Generalni carinski urad,
Šmartinska 55, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma od
1. 10. 2003 do predvidoma 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi splošne informacije – Irena
Bera Kvasič, tel. 01/478-38-31, ime osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi tehnične informacije v zvezi s predmetom javnega naročila – Mojca Kobe Razpotnik, tel. 01/478-39-63.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 8. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 8. 2003 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, če ponudbena vrednost presega 30,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
22. 10. 2003, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma do 5. 9. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena (največ 50 točk);
2. reference (največ 44 točk);
3. pooblastilo principala BEA (največ 6
točk).
Na podlagi merila “cena” lahko ponudnik prejme največ 50 točk. Točke bodo
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preračunane na podlagi naslednje formule:
število točk = (minimalna ponujena ponudbena vrednost) x 50 / obravnavan ponudbena vrednost.
Na podlagi merila “reference” lahko ponudnik prejme največ 44 točk, in sicer za:
– reference, ki izkazujejo, da ima ponudnik inštalacijske in konfiguracijske izkušnje z licencami BEA Tuxedo; upoštevata se
največ dve referenci; v primeru, da se referenca nanaša na inštalacije in konfiguracije
BEA Tuxedo na operacijskem sistemu AIX,
šteje 17 točk, v nasprotnem primeru pa 12
točk; ponudnik lahko prejme največ 34
točk;
– reference, ki izkazujejo, da je ponudnik v zadnjih dveh letih opravljal storitve v
zvezi z Unix-om ali Oracle-om; upoštevata
se največ dve nadaljnji referenci nad pogojem najmanj 1 reference (to je 2. in 3. izkazana referenca), ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih dveh letih opravljal storitve v
zvezi z Unix-om ali Oracle-om; vsaka referenca šteje 5 točk, ponudnik lahko prejme
največ 10 točk;
Na podlagi merila “pooblastilo principala
BEA” ponudnik prejme 6 točk, če je s strani
BEA principala pooblaščen za podporo BEA
Tuxedo produktov v Sloveniji. Ponudnik izkazuje pooblaščenost s pogodbo ali pisnim
potrdilom BEA principala.
Kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki
bo v skladu z merili prejel največje število
točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 108/03
Ob-98950
1. Naročnik: Republika Slovenija - ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: študija variant
obvoznice Škofljica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta G2-106 obvoznica - Škofljica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Čas izvedbe: 180 dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
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najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2003, ob 9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 15,000.000 SIT
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: .
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Direkcija RS za ceste
Št. 105/03
Ob-98952
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava projekta PGD, PZI obvoznice Črnomelj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R2-218 obvoznica - Črnomelj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Čas izvedbe: 180 dni po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18
24155-7141998.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2003, ob 9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0304.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni po odpiranju, predviden rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
skupaj z DDV znaša 38,500.000 SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Direkcija RS za ceste
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Ob-98584
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-naslov: lan@psih-klinika.si
3. (a) Vrsta in količina blaga: zdravila
po spisku.
(b) Kraj dobave: Studenec 48, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja po posameznih
artiklih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
1. 10. 2003, trajanje do 30. 9. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se zahteva na naslovu: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana, tajništvo direktorice za splošne
zadeve, Milko Krapeš, e-naslov: milko.krapes@psih-klinika.si
Dodatne informacije v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila se lahko zahteva na istem naslovu, pravna služba, Lan
Vošnjak, e-naslov: lan@psih-klinika.si
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo prijav. Zainteresirani ponudniki zahtevo za razpisno
dokumentacijo pošljejo po faxu ali elektronski pošti na naslov: milko.krapes@psih-klinika.si. Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim ponudnikom poslana po pošti v
roku najkasneje dveh dni po prejemu zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave se sprejema do 13. 8. 2003
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana s pripisom: “Ne odpiraj
– prijava za razpis – zdravila”.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe ne bo zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo v roku 30 dni po izstavitvi računa, skladno z določili pogodbe.

Št.

9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru oddaje skupne ponudbe več ponudnikov mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če jim bo priznana
sposobnost za izvedbo predmeta javnega
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.
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: dovoljenje za promet z zdravili.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe v drugi fazi postopka za oddajo naročila morajo biti oddane:
– za prvo četrtletje do 23. 9. 2003 do
12. ure,
– za drugo četrtletje do 16. 12. 2003
do 12. ure,
– za tretje četrtletje do 16. 3. 2004 do
12. ure,
– za četrto četrletje do 16. 6. 2004 do
12. ure.
Odločitve o sprejemu ponudbe bodo
znane predvidoma v roku 7 dni od roka za
oddajo ponudbe.
12. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo v drugi fazi postopka za oddajo javnega naročila je najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 49-51 z
dne 30. 5. 2003, Ob-95105.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Psihiatrična klinika Ljubljana

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
Obvestilo
Ob-98889
Postopek izbire dobaviteljev medicinskega materiala, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 66-67 z dne 11. 7. 2003,
Ob-97920, je zadržan zaradi vloženega zahtevka za revizijo.
Zdravstveni dom Cerknica –
Loška dolina
Preklic
Št. 158/01
Ob-98868
Naročnik Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
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preklicuje II. fazo javnega razpisa za izbiro
dobavitelja za dobavo prehrambenih artiklov
po skupinah za: skupino 3: meso perutnine
in kuncev ter perutninski izdelki in skupino
16: jajca, ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.
Prva faza javnega razpisa je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 14-15 z dne 2.
3. 2001, Ob-44374.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Preklic
Št. 16/06-03
Ob-98869
Naročnik Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, preklicuje javni razpis objavljen v Uradnem listu RS,
št. 31 z dne 28. 3. 2003, Ob-90927, za
izbiro dobavitelja po omejenem postopku za
dobavo medicinskih pripomočkov za hemodializo po podsklopih za: sklop II, podsklop 4:
Dializatorji s poliamidno membrano, sterilizirani z vodno paro ali gama žarki, ker ni pridobil
dveh pravilnih ponudb.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 4/03
Ob-98530
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,
2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 9. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dentalna pohištvena in strojna oprema ter aparature: A) dentalna pohištvena oprema – za dve ordinaciji, B) dentalna strojna oprema – tri zobne enote,
C) aparature – razvijalec stomatoloških
filmov, peskalec, otroški dodatni stol za
namestitev na obstoječo stomatološko
enoto, odstranjevalec mehkih oblog,
5 mešalcev amalgama, aparat za sterilizacijo, lonec za polimerizacijo, odsesovalna naprava za 3 peskalce, avtoklav.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: zaključek postopka. Prispela je samo ena ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo razpis ponovil.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, Ob-94334.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 25
Ob-98534
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 540.000 kosov voščilnic splošnega

Stran

4250 / Št. 71-72 / 25. 7. 2003

programa in 432.000 kosov razglednic
splošnega programa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in asortiman.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. V.P.C., d.o.o., Trnoveljska cesta 2b,
3000 Celje, za 10.000 kosov voščilnice po
ponudbenih cenah: 77; 84; 150; 217 in
600 SIT brez DDV, odvisno od vzorca, ki se
naroča, v predvideni vrednosti 1,527.000
SIT brez DDV.
2. Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5, 2000
Maribor, za 46.500 kosov voščilnice po ponudbenih ceni 61 SIT brez DDV, v predvideni vrednosti 2,836.500 SIT brez DDV.
3. T&GRAF, Rudolf Tovornik, s.p., Letnerjeva 6, 3000 Celje, za 31.500 kosov
voščilnice po 95 in 97 SIT brez DDV, odvisno od vzorca, ki se naroča in 7.000 kosov
razglednic po 22 SIT brez DDV, v predvideni vrednosti 2,409.500 SIT brez DDV.
4. Papirna galanterija ŠUM, Turk Matjaž,
s.p., Prešernova 21, 1410 Zagorje, za
23.000 kosov voščilnic po 61 in 85 SIT
brez DDV, odvisno od vzorca, ki se naroča
in 9.000 kosov razglednic po 22 SIT brez
DDV, v predvideni vrednosti 1,709.000 SIT
brez DDV.
5. Pot, Ljubljana, d.o.o., Savlje 89,
1000 Ljubljana, za 12.000 kosov voščilnic
po cenah: 59,90; 139; 179 in 239 SIT
brez DDV, odvisno od vzorca, ki se naroča,
v predvideni vrednosti 2,050.250 SIT brez
DDV.
6. Gikart papirna galanterija, Kralj Franc,
s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani, za
277.500 kosov voščilnic po 61 SIT brez
DDV in 101.000 kosov razglednic po 22
SIT brez DDV, v predvideni vrednosti
19,149.500 SIT brez DDV.
7. EMMA, d.o.o., Veličkova 43, 1430
Hrastnik, za 82.000 kosov voščilnic po 32;
68; 154; 157 in 165 SIT brez DDV in 2.000
kosov razglednic po 48 SIT brez DDV, v
predvideni vrednosti 11,333.000 SIT brez
DDV.
8. Nives Lampič, Kompolje 33, 1312 Videm Dobropolje, za 5.000 kosov po 190
SIT brez DDV, v predvideni vrednosti
950.000 SIT brez DDV.
9. Grafika Soča, d.d., Sedejeva 4, 5000
Nova Gorica, za 15.000 kosov voščilnic po
60,80 in 64,70 SIT brez DDV, odvisno od
vzorca, ki se naroča, v predvideni vrednosti
927.600 SIT brez DDV.
10. Sidarta, d.o.o., Cesta 24. junija 23,
1000 Ljubljana, za 12.000 kosov voščilnic
po 110 SIT brez DDV, v predvideni vrednosti 1,320.000 SIT brez DDV.
7. Pogodbena vrednost: opredeljene v
6. točki.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: voščilnice najvišja 600 SIT za kos in
njanižja 56 SIT za kos; razglednice najvišja
77 SIT za kos in najnižja 21 SIT za kos.
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: 16. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 52
Ob-98535
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: izdelava in montaža opreme na pošti 1109 Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema
d. d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,252.060
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,798.140 SIT, 7,252.060 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: 15. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 53
Ob-98536
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-02-305, telefaks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 27. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška strojna oprema, in sicer: 1 sklop: 40 kosov tanki klient,
13 kosov računalniških enot A – delovnih postaj, 2. sklop: 10 kosov računalniških enot B – delovnih postaj in 2 kosa
računalniških enot C delovnih postaj (tehnična specifikacija opreme je opredeljena
v razpisni dokumentaciji).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba po sklopih, tanki klient: cena 85%
strokovnost – podjetje 10%, tehnične in funkcionalne lastnosti: 5%; računalniške enote
A, B in C – delovne postaje: cena 90%,
tehnične in funkcionalne lastnosti 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta
116, 1001 Ljubljana,
– sklop 2: Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 12,133.340 SIT,
– sklop 2: 3,456.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 12,318.590 SIT, 12,133.340
SIT,
– sklop 2: 3,506.560 SIT, 3,456.200
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: 15. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-98547
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,
3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43,
Celje;
za skupini mleko in mlečni izdelki ter
kruh in pekovsko pecivo pa tudi na enoti:
– Vrtec Center, Kocenova 10, Celje,
– Vrtec Hudinja, Ul. Frankolovskih žrtev
38, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče skupina 2: KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– skupina 4: Brumec Ručigaj, d.o.o.,
Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– skupina 5: KZ Laško z.o.o., Kidričeva
2, 3270 Laško,
– skupina 6: PS Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– skupina 9: Brumec Ručigaj, d.o.o.,
Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,
– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,
– skupina 11: ERA, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
– skupina 12: PS Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– skupina 13: Mlinotest, živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– skupina 14: ŽITO, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– skupina 15: ERA, d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 2,466.337,60 SIT,
– skupina 2: 4,981.675,17 SIT,
– skupina 3: 3,099.696,20 SIT,
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– skupina 4: 374.325 SIT,
– skupina 5: 612.150 SIT,
– skupina 6: 1,028.727 SIT,
– skupina 9: 459.215,40 SIT,
– skupina 10: 679.980,35 SIT,
– skupina 11: 1,259.510 SIT,
– skupina 12: 1,083.701 SIT,
– skupina 13: 1,068.147,69 SIT,
– skupina 14: 2,200.960 SIT,
– skupina 15: 2,657.184 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 4,
– skupina 3: 3,
– skupina 4: 4,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2,
– skupina 9: 3,
– skupina 10: 4,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: 2,905.621,50 SIT;
2,466.337,60 SIT,
– skupina
2:
5,412.044
SIT;
4,981.675,17 SIT,
– skupina
3:
3,866.280
SIT;
3,099.696,20 SIT,
– skupina 4: 617.040 SIT; 374.325 SIT,
– skupina 5: 645.575 SIT; 612.150 SIT,
– skupina 6: 1,116.630 SIT; 1,028.727
SIT,
– skupina
9:
504.684,30
SIT;
459.215,40 SIT,
– skupina
10:
984.126,10
SIT;
679.980,35 SIT,
– skupina 11: 1,531.376 SIT; 1,259.510
SIT,
– skupina
12:
1,308.600
SIT;
1,083.701 SIT,
– skupina
13:
1,287.605
SIT;
1,068.147,69 SIT,
– skupina 14: 2,335.107,50 SIT;
2,200.960 SIT,
– skupina 15: 2,875.153 SIT; 2,657.184
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Ob-98566
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, telefaks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave: hematološki analizator.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 60%, te-

Št.

koči stroški potrošnega materiala 20%, garancija 10%, plačilni pogoji 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Interexport Mednarodna trgovina d.o.o., Dunajska 139,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,360.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,493.096 SIT; 27,360.000 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: 15. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 63/10-6/2003
Ob-98590
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: laboratorijski material in reagenti
1. sklop: reagenti za biokemične analize, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete,
potrošni material za aparat Mira Cobas Plus
(Roche), stekleni pribor, barvila in drugo,
2. sklop:reagenti za biokemične analize,
potrošni material za Cobas Mira Plus in plastični pribor,
3. sklop: reagenti in kontrolna kri za hematološki analizator Beckman – Coulter HMX,
4. sklop: reagenti, kontrolna in kalibracijska plazma ter material za Sysmex CA
540,
5. sklop: analiza urina, reagenti za biokemične analize, kalibrator, serumi za kontrolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus,
6. sklop: material za vakuumski odvzem
krvi,
7. sklop: nastavki za pipete Biohit,
8. sklop: reagenti, elektrode in material
za eml 100 (radiometer).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sklop: reagenti za biokemične analize, kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete,
potrošni material za aparat Mira Cobas Plus
(Roche), stekleni pribor, barvila in drugo:
naročnik ni pridobil vsaj dveh samostojnih
pravilnih ponudb,
2. sklop: reagenti za biokemične analize, potrošni material za Cobas Mira Plus in
plastični pribor: najnižja cena,
3. sklop: reagenti in kontrolna kri za hematološki analizator Beckman – Coulter
HMX: naročnik ni pridobil vsaj dve samostojni pravilni ponudbi,
4. sklop: reagenti, kontrolna in kalibracijska plazma ter material za Sysmex CA
540: najnižja cena,
5. sklop: analiza urina, reagenti za biokemične analize, kalibrator, serumi za kontrolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus: najnižja cena,
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6. sklop: material za vakuumski odvzem
krvi: naročnik ni pridobil vsaj dveh samostojnih pravilnih ponudb,
7. sklop: nastavki za pipete Biohit: najnižja cena,
8. sklop: reagenti, elektrode in material
za eml 100 (radiometer): ni bilo ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
2. sklop: reagenti za biokemične analize, potrošni material za Cobas Mira Plus in
plastični pribor: Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., Skaručna 14 a, 1217 Vodice,
4. sklop: reagenti, kontrolna in kalibracijska plazma ter material za Sysmex CA
540:Ams Meding d.o.o., Ljubljanska cesta
6a, 3230 Šentjur,
5. sklop: analiza urina, reagenti za biokemične analize, kalibrator, serumi za kontrolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus: Adriamed d.o.o., Parmova 53,
1000 Ljubljana,
7. sklop: nastavki za pipete Biohit: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
2. sklop: reagenti za biokemične analize, potrošni material za Cobas Mira Plus in
plastični pribor: 738.115,20 SIT z DDV,
4. sklop: reagenti, kontrolna in kalibracijska plazma ter material za Sysmex CA
540: 901.089,44 SIT z DDV,
5. sklop: analiza urina, reagenti za biokemične analize, kalibrator, serumi za kontrolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus: 1,069.929,80 SIT z DDV,
7. sklop: nastavki za pipete Biohit:
98.210 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: reagenti za biokemične analize,
kalibratorji, serumi za kontrolo kvalitete, potrošni material za aparat Mira Cobas Plus (Roche), stekleni pribor, barvila in drugo – 3,
2. sklop:reagenti za biokemične analize,
potrošni material za Cobas Mira Plus in plastični pribor – 5,
3. sklop: reagenti in kontrolna kri za hematološki analizator Beckman – Coulter
HMX – 3,
4. sklop: reagenti, kontrolna in kalibracijska plazma ter material za Sysmex CA
540 – 4,
5. sklop: analiza urina, reagenti za biokemične analize, kalibrator, serumi za kontrolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus – 2,
6. sklop: material za vakuumski odvzem
krvi – 1,
7. sklop: nastavki za pipete Biohit – 3,
8. sklop: reagenti, elektrode in material
za eml 100 (radiometer) – 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2. sklop:reagenti za biokemične analize,
potrošni material za Cobas Mira Plus in plastični pribor: 834.797 SIT z DDV, 738.115
SIT z DDV,
4. sklop: reagenti, kontrolna in kalibracijska plazma ter material za Sysmex CA
540: 2,261.770,82 SIT z DDV, 901.089,44
SIT z DDV,
5. sklop: analiza urina, reagenti za biokemične analize, kalibrator, serumi za kontrolo kvalitete in potrošni material za Cobas
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Mira Plus: 1,170.508,74 SIT z DDV,
1,069.929,80 SIT z DDV,
7. sklop: nastavki za pipete Biohit:
127.724,40 SIT z DDV, 98.210 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: 17. 7. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 11/2001
Ob-98591
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. Datum izbire: 9. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina in mesni izdelki,
6. sklop: sveža zelenjava,
7. sklop: krompir,
10. sklop: biološko konzervirana zelenjava,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki,
17. sklop: testenine in izdelki,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo pecivo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina in mesni izdelki: naročnik ni pridobil vsaj
dveh samostojnih pravilnih ponudb,
6. sklop: sveža zelenjava: najnižja cena,
7. sklop: krompir: najnižja cena,
10. sklop: biološko konzervirana zelenajva: najnižja cena,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki: naročnik ni pridobil vsaj dveh samostojnih pravilnih ponudb,
17. sklop: testenine in izdelki: naročnik
ni pridobil vsaj dveh samostojnih pravilnih
ponudb,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo pecivo: naročnik ni pridobil vsaj dveh samostojnih pravilnih ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
6. sklop: sveža zelenjava – KZ Agraria
Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
7. sklop: krompir – KGZ Sloga Kranj
z.o.o., Šuceva 27, 4000 Kranj,
10. sklop: biološko konzervirana zelenajva – KGZ Sloga Kranj z.o.o., Šuceva 27,
4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost:
6. sklop: sveža zelenjava 3,309.882,50
SIT brez DDV,
7. sklop: krompir in 10. sklop: biološko
konzervirana zelenjava: 814.500 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina in mesni izdelki – 2,
6. sklop: sveža zelenjava – 2,
7. sklop: krompir – 2,
10. sklop: biološko konzervirana zelenajva – 2,
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11. sklop: mleko in mlečni izdelki – 2,
17. sklop: testenine in izdelki – 2,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo pecivo – 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
6. sklop: sveža zelenjava: 5,523.735
SIT z DDV, 3,591.222,51 SIT z DDV,
7. sklop: krompir: 1,012.983,13 SIT z
DDV, 759.500 SIT z DDV,
10. sklop: biološko konzervirana zelenajva: 154.070 SIT z DDV, 124.232 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: 17. 7. 2003.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-98596
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-24-30, faks 02/818-19-03.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– skupina 1: obvezilni in sanitetni material,
– skupina 2: laboratorijski material,
– skupina 3: zobozdravstveni material,
– skupina 4: RTG material.
Kraj dobave: Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Za skupino 1: sanitetni in obvezilni material:
– Dentacom d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– IRIS d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana,
– Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana.
Za skupino 2: laboratorijski material: Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana.
Za skupino 3: zobozdravstveni material:
– KT Prezent, Celovška 136, 1000 Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000
Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana,
– Viva Dental, Ljutomerska 17, 2270 Ormož.
Za skupino 4: RTG material: Viva Dental, Ljutomerska 17, 2270 Ormož.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 4,517.556,80 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material:
7,353.580,40 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material:
7,171.377,69 SIT,

– skupina
4:
RTG
material:
1,361.001,37 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: 5,
– skupina 2: laboratorijski material: 1,
– skupina 3: zobozdravstveni material:
4,
– skupina 4: RTG material: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni material: za celoten sklop: 7,518.542,67 SIT,
4,474.437,42 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material: za
celoten
sklop:
7,353.580,40
SIT,
7,353.580,40 SIT,
– skupina 3: zobozdravstveni material:
za celoten sklop: 8,950.769,60 SIT,
7,630.147,70 SIT,
– skupina 4: RTG material: za celoten
sklop: 1,566.526,42 SIT, 1,361.001,37
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 1-287/1-03
Ob-98597
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška cesta
31, 4290 Tržič, tel. 04/59-71-300, faks
04/59-71-320.
3. Datum izbire: 18. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: instalacijski material za vodovod in
kanalizacijo – po sklopih:
1. sklop: vodovodne cevi in fitingi do 2˝,
2. sklop: vodovodne cevi od DN 50 do
DN 300,
3. sklop: fazonski komadi in armature,
4. sklop: kanalizacijske cevi in oprema,
5. sklop: LTŽ rešetke in pokrovi.
Naročnik bo v obdobju 12 mesecev kupoval le tiste vrste in količine po posameznih sklopih, ki jih bo dejansko potreboval.
Kraj dobave: Pristavška c. 31, Tržič.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila v II. fazi omejenega
postopka – najnižja cena, dobavni rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Pipelife Slovenija d.o.o., Ljubljanska 52a, Trzin,
2. sklop: Vodi Gorica d.d., C. 25. junija
1b, Nova Gorica,
3. sklop: Pipelife Slovenija d.o.o., Ljubljanska 52a, Trzin,
4. sklop: Alpro d.o.o., Motnica 8, Trzin,
5. sklop: Vodi Gorica d.d., C. 25. junija
1b, Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: vodovodne cevi in fitingi do 2˝:
501.288 SIT,
2. sklop: vodovodne cevi od DN 50 do
DN 300: 47.300 SIT,
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3. sklop: fazonski komadi in armature:
3,946.988,50 SIT,
4. sklop: kanalizacijske cevi in oprema: 3,495.492 SIT,
5. sklop: LTŽ rešetke in pokrovi:
114.940 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
566.996,52
SIT,
501.288,60 SIT,
2. sklop: 97.200 SIT, 47.300 SIT,
3. sklop:
5,378.202,58
SIT,
3,946.988,50 SIT,
4. sklop: 4,402.165 SIT, 3,495.492
SIT,
5. sklop: 236.040 SIT, 114.940 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 39 in 102/00 – po tretjem
odstavku 19. člena ZJN-1.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2003.
Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.
Št. 3/03
Ob-98616
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 9. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: kompaktni prenosni monitorji za nadzor vitalnih funkcij – 27
kosov;
– sklop 2: modularni stacionarni
monitorji za nadzor vitalnih funkcij – 3
kosi, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, za oba sklopa.
7. Pogodbena
vrednost:
40,723.194,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 46,546.212,59 SIT,
28,909.440 SIT;
– sklop 2: 18,163.012,80 SIT,
11,813.754,24 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: 17. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Št.

Št. 13/03
Ob-98617
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: kardiološki medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: kjer prijava na posamezno
vrsto blaga: cena 70 točk, reference proizvajalca 30 točk. Kjer prijava na skupino:
končna vrednost skupine 70 točk, reference proizvajalca 30 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
2. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
3. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;
4. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
5. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga;
6. Angiomedic, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, za posamezne vrste blaga in za skupino 7;
7. Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana, za posamezne vrste blaga.
7. Pogodbena vrednost:
– Cardio Medical: 14,190.000 SIT;
– Salus: 17,259.242,39 SIT;
– Sind Ljubljana: 9,697.000 SIT;
– Sanolabor: 3,113.750 SIT;
– Thomy F. E.: 770.200 SIT;
– Angiomedic: 4,664.578,80 SIT;
– Johnson & Johnson: 1,215.228 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 77 z dne 30. 8. 2002,
Ob-76516.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 16/03
Ob-98618
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: medicinski potrošni material; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena posamezne vrste blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Medicop
medicinska
oprema,
d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota,
2. AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska
cesta 6/a, 3230 Šentjur,
3. Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana,
4. Apollonia, d.o.o., Zaloška 155,
1000 Ljubljana,
5. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana,
6. Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana,
7. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,
8. Iris Mednarodna trgovina, Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana,
9. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta
2, 4000 Kranj,
10. Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor,
11. Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– Medicop
medicinska
oprema:
2,993.775,36 SIT;
– AMS Meding: 921.860,40 SIT;
– Interpart: 6,237.538,89 SIT;
– Apollonia: 1,152.318,58 SIT;
– Sind Ljubljana: 450.389,97 SIT;
– Hibiskus: 472.308,11 SIT;
– Kemofarmacija: 607.468,66 SIT;
– Iris
Mednarodna
trgovina:
54.856,80 SIT;
– PFM-S: 245.164,50 SIT;
– Farmadent: 171.058,93 SIT;
– Thomy F. E.: 703.378 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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-79475.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 404-08-59/2003-34
Ob-98626
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: skladišče URSZR, Roje-Dovjež.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo: cena ob izpolnjevanju zahtev in pogojev naročnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: navedeno v 7. točki.
7. Pogodbene vrednosti:
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Ponudnik

Sklop-oprema

ITS Intertrade sistemi d.o.o., Ljubljana
Unistar LC d.o.o., Ljubljana
SRC.SI d.o.o., Ljubljana
Hermes Plus d.d., Ljubljana-Črnuče

A – računalniki
B – mrežni računalniški strežnik
C – VPN dostop do omrežja ZIR
D – usmerjevalniki

Vrednost sklopa brez DDV (SIT)

8,606.800
1,457.539,40
1,865.220
7,851.136
Skupaj:

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Ministrstvo za obrambo

sklop: igle (arterijske in venske):
17,576.818,30 SIT, 10,355.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002, Ob-69608 in Uradni list RS, št. 13 z
dne 7. 2. 2003, Ob-87213.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Klinični center Ljubljana

Št. 504/03
Ob-98640
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 15. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup dializnega materiala:
1. sklop: dializatorji s sintetično poliamidno membrano in pripadajočim potrošnim
materialom,
2. sklop: dializatorji s sintetično polisulfonsko membrano in pripadajočim potrošnim materialom,
3. sklop: igle (arterijske in venske),
4. sklop: sterilni seti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor je bilo v vseh
sklopih eno, in sicer:
1. ponudbena cena 100%.
Naročnik ni opravil izbora, ker mu v skladu s 76. členom ZJN-1 nista ostali dve samostojni in pravilni ponudbi v naslednjih
sklopih:
1. sklop: dializatorji s sintetično poliamidno membrano in pripadajočim potrošnim
materialom,
2. sklop: dializatorji s sintetično polisulfonsko membrano in pripadajočim potrošnim materialom,
4. sklop: sterilni seti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo za sklop št. 3:
igle (arterijske in venske) je bilo dodeljeno
ponudniku: Medinova d.o.o., Masarykova
17, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: (vrednost v SIT
z vključenim DDV) za: 3. sklop: igle (arterijske in venske); 10,355.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: dializatorji s sintetično poliamidno membrano in pripadajočim potrošnim
materialom: 1,
2. sklop: dializatorji s sintetično polisulfonsko membrano in pripadajočim potrošnim materialom: 3,
3. sklop: igle (arterijske in venske): 5,
4. sklop: sterilni seti: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (vrednost v SIT z vključenim DDV) za: 3.

Št. 505/03
Ob-98641
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 26. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup intraokularnih leč in rezil za
operacijo katarakte:
– sklop 1a: leče iz hidrofobnega akrilata
– sklop 1b: leče iz hidrofilnega akrilata
– sklop 1c: leče iz silikona
– sklop 2a: rezila za operacijo katarakte
(2,50 – 2,65 mm)
– sklop 2b: rezila za operacijo katarakte
(3,2 – 4,00 mm)
– sklop 2c: rezila za operacijo katarakte
(15 stopinjska kratka).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za izbor je bilo v vseh
sklopih eno, in sicer:
1. ponudbena cena 100%.
Naročnik ni opravil izbora, ker mu v skladu s 76. členom ZJN-1 nista ostali dve samostojni in pravilni ponudbi v naslednjih
sklopih:
– sklop 1a: leče iz hidrofobnega akrilata,
– sklop 1b: leče iz hidrofilnega akrilata,
– sklop 1c: leče iz silikona,
– sklop 2c: rezila za operacijo katarakte
(15 stopinjska kratka).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: v preostalih sklopih
predmetnega javnega naročila je bilo naročilo dodeljeno:
– za sklop 2a: rezila za operacijo katarakte (2,50 – 2,65 mm) ponudniku IRIS
Mednarodni trgovini d.o.o., Cesta v Gorice
8, 1000 Ljubljana,
– za sklop 2b: rezila za operacijo katarakte (3,2 – 4,00 mm) ponudniku P F M –
S d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: (vrednost v SIT
z vključenim DDV):
– sklop 2a: rezila za operacijo katarakte
(2,50 – 2,65 mm): 7,171.200 SIT.
– sklop 2b: rezila za operacijo katarakte
(3,2 – 4,00 mm): 6,422.860 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:

Skupna vrednost sklopa z DDV (SIT)

10,328.160
1,749.047,28
2,238.264
9,421.363
23,736.834,28

– sklop 1a: leče iz hidrofobnega akrilata: 2,
– sklop 1b: leče iz hidrofilnega akrilata: 1,
– sklop 1c: leče iz silikona: 3,
– sklop 2a: rezila za operacijo katarakte
(2,50 – 2,65 mm): 3,
– sklop 2b: rezila za operacijo katarakte
(3,2 – 4,00 mm): 3,
– sklop 2c: rezila za operacijo katarakte
(15 stopinjska kratka): 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (vrednost v SIT z vključenim DDV) za:
– sklop 2a: rezila za operacijo katarakte
(2,50 – 2,65 mm): 7,641.440, 7,171.200
SIT,
– sklop 2b: rezila za operacijo katarakte
(3,2 – 4,00 mm): 7,171.200, 6,422.860
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: 18. 7. 2003.
Klinični center Ljubljana
Ob-98648
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5, 3000
Celje,
tel.
03/42-86-450,
faks
03/42-86-459.
3. Datum izbire: 26. 6. 2003 oziroma
za skupini 7 in 8: 11. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago,
za obdobje od 1. 8. 2003 do 31. 1.
2004 oziroma za skupini 7 in 8 za obdobje
od 1. 8. 2003 do 30. 9. 2003, Vrtec Anice
Černejeve, Čopova 21, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– skupina 1: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
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– skupina 2: Gruda trgovina, d.o.o.,
C. Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
– skupina 4: Ledo, d.o.o., Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– skupina 5: Meja Šentjur, d.d., C.L.Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
– skupina 6: Era, d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– skupina 7. Era, d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– skupina 8: Era, d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,
– skupina 9: Ledo, d.o.o., Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1292 Škofljica,
– skupina 11: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3504 Velenje,
– skupina 12: Mercator, d.d., Skladišče
Levec, Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– skupina 13: Žito, d.d. Ljubljana, Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana,
– skupina 14: Klasje Celje, d.d., Resljeva 16, 3000 Celje,
– skupina 15: Mercator, d.d., Skladišče
Levec, Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 2,277.167,80 SIT,
– skupina 2: 6,944.650 SIT,
– skupina 3: 2,210.002,20 SIT,
– skupina 4: 625.611 SIT,
– skupina 5: 475.000 SIT,
– skupina 6: 827.040 SIT,
– skupina 7: 1,965.586 SIT,
– skupina 8: 2,429.857,50 SIT,
– skupina 9: 821.663,80 SIT,
– skupina 10: 854.589,40 SIT,
– skupina 11: 782.080 SIT,
– skupina 12: 1,096.233 SIT,
– skupina 13: 1,208.420 SIT,
– skupina 14: 1,651.251,50 SIT,
– skupina 15: 2,775.944 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 4,
– skupina 3: 3,
– skupina 4: 3,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2,
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3,
– skupina 9: 2,
– skupina 10: 3,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
1:
2,866.899
SIT,
2,277.167,80 SIT,
– skupina 2: 7,670.200 SIT, 6,944.650
SIT,
– skupina
3:
2,650.100
SIT,
2,210.002,20 SIT,
– skupina 4: 1,068.000 SIT, 625.611
SIT,
– skupina 5: 487.250 SIT, 475.000 SIT,
– skupina 6: 864.837 SIT, 827.040 SIT,
– skupina 7: 2,666.501,50 SIT,
1,965.586 SIT,

Št.

– skupina
8:
3,255.994
SIT,
2,429.857,50 SIT,
– skupina
9:
887.358,40
SIT,
821.663,80 SIT,
– skupina
10:
1,432.988
SIT,
854.589,40 SIT,
– skupina 11: 872.955 SIT, 782.080
SIT,
– skupina 12: 1,317.420 SIT, 1,096.233
SIT,
– skupina 13: 1,272.066,70 SIT,
1,208.420 SIT,
– skupina
14:
1,849.250
SIT,
1,651.251,50 SIT,
– skupina
15:
2,804.503
SIT,
2,775.944 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Vrtec Anice Černejeve Celje
Ob-98675
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 3,
1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: urgentno vozilo VW SYNCRO – visoka verzija – 1 kom.
Dobava: Zdravstveni dom Ribnica, Majnikova 1, Ribnica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena z dobavnim
rokom 60 dni po podpisu pogodbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
19,863.917,91 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: jo ni.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,876.037,92 SIT, 19,863.917,91 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: 15. 7. 2003.
Občina Ribnica
Št. 10/3-4-14
Ob-98676
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-100, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.
3. Datum izbire: 5. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vrsta: nabava zdravstvenega materiala – zdravila skupine D in ostali medicinsko potrošni material po skupinah in
podskupinah; za obdobje od 1. 7. 2003
do 1. 7. 2004; dobava: Splošna bolnišnica
Brežice.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cardio-trade d.o.o., Peričeva 19, Ljubljana; Nord d.o.o., Gotovlje
62a, Žalec; Valencia Stoma-medical d.o.o.,
Župančičeva 10, Ljubljana; AMS Meding
d.o.o., Ljubljanska c. 6a, Šentjur; Medis
d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana; Profarmakon
international d.o.o., Preradovičeva 20a, Maribor; Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1d,
Nova Gorica, Sind d.o.o., Freyerjeva 32b,
Ljubljana; Medinova d.o.o., Maseryikova 17,
Ljubljana; Pri-ma d.o.o., Igriška 2, Ljubljana;
Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana; Sanolabor d.o.o., Leskoškova 4, Ljubljana; Pfm-s d.o.o., Kolodvorska cesta 2, Kranj;
Johnson&Johnson S.E., Šmartinska c. 140,
Ljubljana; Auremiana d.o.o., Partizanska
109, Sežana; Salus d.d., Mašera, Spasičeva 10, Ljubljana; Dentacom d.o.o., Efenkova c. 61, Velenje; Farmadent d.o.o., Minarikova ul. 6, Maribor; Star 2000 d.o.o., Obrtna 13, Izola; Helpy d.o.o., Dobrave, Trzin;
Hibiskus d.o.o., Puhova 10, Ljubljana; Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor; Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., Skaručna
14a, Vodice; Promed d.o.o., Leskoškova 9d,
Ljubljana; Simps’s d.o.o., Motnica 3, Trzin;
Iris d.o.o., Cesta v gorice 8, Ljubljana; Medias d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Ljubljana;
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
Ljubljana; Merit d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Cardio-trade
d.o.o.: 152,802 SIT; Nord d.o.o.: 958.890
SIT; Valencia Stoma-medical d.o.o.: 39.980
SIT, AMS Meding d.o.o.: 1,045.320 SIT; Medis d.o.o.: 1,557.950 SIT; Profarmakon international d.o.o.: 3,079.285 SIT; Gopharm
d.d.: 5,641.762 SIT; Sind d.o.o.: 1,790.189
SIT; Medinova d.o.o.: 515.897 SIT; Pri-ma
d.o.o.: 405.390 SIT; Interpart d.o.o.:
1,545.291 SIT; Sanolabor d.o.o.: 5,681.201
SIT; Pfm-s d.o.o.: 914.489 SIT; Johnson&Johnson S.E.: 986.487 SIT; Auremiana d.o.o.:
690.983 SIT; Salus d.d.: 657.105 SIT; Dentacom d.o.o.: 277.609 SIT; Farmadent d.o.o.:
953.590 SIT; Star 2000 d.o.o.: 841.800 SIT;
Helpy d.o.o.: 506.399 SIT; Hibiskus d.o.o.:
292.018 SIT; Mikro+Polo d.o.o.: 135.475
SIT; Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.:
631.770 SIT; Promed d.o.o.: 207.791 SIT;
Simps’s d.o.o.: 466.175 SIT; Iris d.o.o.:
1,587.619 SIT; Medias d.o.o.: 239.209 SIT;
Kemofarmacija d.d.: 5,124.376 SIT; Merit
d.o.o.: 2,288.351 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudbe niso primerljive, zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 14. 3. 2003, Ob-90028.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
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Št. 110-1/03
Ob-98697
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: Ptuj- Markovci: aerosnemanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,251.717,57
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-98698
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: HC Vipava – Selo, nabava mehanizacije in opreme za AC bazo Vipava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Intercar d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,804.306
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 11,760.000 SIT, 10,479.432 SIT –
sklop 10,
– 3,116.559,60 SIT, 2,324.874 SIT –
sklop 7.
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: 18. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-98699
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: HC Vipava – Selo, nabava mehanizacije in opreme za AC bazo Vipava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: RIKO Ribnica d.o.o.,
Lepovče 23, Ribnica.
7. Pogodbena vrednost: 19,998.828
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 5,492.183 SIT, 3,573.962,40 SIT –
sklop 2,
– 3,233.294 SIT, 2,502.927,60 SIT –
sklop 3,
– 4,215.809 SIT, 2,363.875,20 SIT –
sklop 4,
– 7,565.000 SIT, 6,286.800 SIT –
sklop 5,
– 7,726.187 SIT, 5,271.262,80 SIT –
sklop 9.
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: 18. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-98700
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: HC Vipava – Selo, nabava mehanizacije in opreme za AC bazo Vipava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LEA d.o.o., Dacarjeva
8, Lesce.
7. Pogodbena vrednost: 20,520.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje 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: 18. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/03
Ob-98701
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
tel.
01/300-99-59,
faks
01/300-99-37.
3. Datum izbire: 6. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: HC Vipava – Selo, nabava mehanizacije in opreme za AC bazo Vipava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o. Kidričeva 16, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
21,998.000,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,916.384 SIT, 21,998.000,40 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: 18. 7. 2003.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-98740
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12, Ljubljana, tel. 01/470-45-00, 01/200-32-00,
faks 01/470-45-60, 01/425-31-75.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: univerzalni dinamometer s komoro in
ekstenziometrom, Ljubljana, Snežiška 5.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena/zmogljivost, rok trajanja garancije, rok dobave, odzivni servisni
čas, reference, izbrani ponudnik je zbral
100 točk, drugi ponudnik pa 93,74.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: S & H, d.o.o., Mlinska
pot 19, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 30,972.067
SIT z 20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,910.620,22 SIT z 20% DDV,
30,972.067 SIT z 20% DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 18. 7. 2003.
Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška
fakulteta
Št. 4/2003
Ob-98779
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-53, faks
01/300-39-12.
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3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: vrteči inštrumenti;
2. sklop: potrošni material za zobno
ordinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni materiali,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompozitne zalivke,
6. podskupina: endodontija in anestezija,
7. podskupina: ostali potrošni material za zobno ordinacijo;
3. sklop: žlahtne zlitine;
4. sklop: mavci, vložne mase, akrilati
in voski;
5. sklop: ostali potrošni material za
zobno tehniko;
6. sklop: troslojni akrilatni zobje;
7. sklop: potrošni material in drobni
inventar za ortodontijo;
8. sklop: drobni inventar za zobno ordinacijo in zobno tehniko.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: za vse sklope oziroma artikle (2. podskupina) razen 3. podskupine 3.
sklopa: cena 100%, za 3. sklop: Odstotek
popusta na veleprodajno ceno 100%. Naročnik za 8. sklop ni opravil izbire, ker je
pridobil le eno pravilno ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana;
2. sklop: Prodent International d.o.o.,
Zvezna 2a, 1000 Ljubljana, Polident d.d.,
Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, Dentalia d.o.o., Celovška c. 197, 1000 Ljubljana, Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, KT Prezent d.o.o., Celovška c.
136, 1000 Ljubljana, Studio 33 Marketing
d.o.o., Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, Viva
Dental d.o.o., Kolodvorska 13, 2270 Ormož in Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana;
3. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
4. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
5. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;
6. sklop: Polident d.d., Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga in Dentalia d.o.o., Celovška c. 197, 1000 Ljubljana;
7. sklop: Dentalia d.o.o., Celovška c.
197, 1000 Ljubljana;
8. sklop: izbira ni bila opravljena.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 10,346.928 SIT;
2. sklop: Prodent International d.o.o.
7,406.664,58 SIT, Polident d.d. 1,032.612
SIT, Dentalia d.o.o. 14,215.579,66 SIT, Sanolabor d.d. 8,961.077,91 SIT, KT Prezent
d.o.o. 8,136.836,37 SIT, Studio 33 Marketing d.o.o. 6,005.883,50 SIT, Viva Dental d.o.o. 856.722,74 SIT in Kemofarmacija d.d. 1,724.638,69 SIT;
3. sklop: 41,579.753,04 SIT;
4. sklop: 6,862.351,75 SIT;
5. sklop: 13,670.416,82 SIT;
6. sklop: Dentalia d.o.o. 2,298.322,95
SIT in Polident d.d. 2,569.280 SIT;

Št.

7. sklop: 2,583.638,30 SIT;
8. sklop: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4;
2. sklop: 9;
3. sklop: 6;
4. sklop: 7;
5. sklop: 4;
6. sklop: 4;
7. sklop: 3;
8. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop:
12,355.221,08
SIT,
10,346.928 SIT;
2. sklop:
1. podskupina: 1,938.974,60 SIT,
1,245.180 SIT,
2. podskupina: 6,850.460,07 SIT,
5,698.267,36 SIT,
3. podskupina: 11,969.252,35 SIT,
7,090.887,30 SIT,
4. podskupina: 5,824.389,07 SIT,
4,929.582,01 SIT,
5. podskupina: 10,791.215,79 SIT,
9,134.058,88 SIT,
6. podskupina: 8,003.199,73 SIT,
5,726.598,40 SIT,
7. podskupina: 12,524.878,42 SIT,
9,861.080,49 SIT;
3. sklop:
42,385.088,59
SIT,
41,579.753,04 SIT;
4. sklop:
11,302.178,40
SIT,
6,862.351,75 SIT;
5. sklop:
16,034.446,77
SIT,
13,670.416,82 SIT;
6. sklop: za zobe po Chromaskop barvnem
ključu:
3,275.358
SIT,
2,298.322,95 SIT; za zobe po Vita barvnem ključu: 3,063.600 SIT, 2,569.280
SIT;
7. sklop:
2,882.344,72
SIT,
2,583.638,30 SIT;
8. sklop:
5,286.511,20
SIT,
4,205.678,12 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: 17. 7. 2003.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 1/03-898
Ob-98780
1. Naročnik: Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem
mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu.
2. Naslov naročnika: Trubarjev dom
upokojencev Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem mostu 48, 1434 Loka pri
Zidanem mostu.
3. Datum izbire: 30. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano, čistil, pralnih in pomivalnih sredstev
ter materiala za higieno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v I. fazi), najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posamez-
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nim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev, od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2003, v
višini ponudbene vrednosti kot sledi:
Skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504
Velenje,
ponudba
v
višini
10,756.159,84 SIT,
– podskupina 2: sadje – zelenjava (sveže) in drugi kmetijski pridelki:
1. Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul. 10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini 5,218.100 SIT,
– podskupina 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno):
1. Ledo d.d., Brnčičeva 29 1231 Ljubljana – Črnuče, ponudba v višini
1,408.897,40 SIT,
– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo:
1. Pekarna Kruhek, Karel Kozole, s.p.,
Trg svobode 40, 8290 Sevnica, ponudba v
višini 2,996.250 SIT,
– podskupina 5: zamrznjeno pecivo:
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, ponudba v višini
397.581 SIT,
– podskupina 6: sveže meso in drobovina:
1. Mesni diskont Vidmar, Trg borcev
NOB 2, 1431 Dol pri Hrastniku, ponudba v
višini 8,372.110 SIT,
– podskupina 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine:
1. HRIB, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, ponudba v višini
3,914.905 SIT,
– podskupina 8: ribe – sveže, zamrznjene:
1. Ledo d.d., Brnčičeva 29 1231 Ljubljana – Črnuče, ponudba v višini
464.922,50 SIT,
– podskupina 9: mesni izdelki:
1. Mesarija Bobič, Bobič Marija s.p., Prvomajska 26, 8290 Sevnica, ponudba v višini 2,133.562 SIT,
– podskupina 10: testenine:
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, ponudba v višini
689.355,60 SIT,
– podskupina 11: jajca:
1. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o. Kidričeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini
521.460 SIT,
– podskupina 12: mleko in mlečni izdelki:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor, ponudba v
višini 6,255.881,35 SIT.
Skupina B: čistila, pralna in pomivalna
sredstva ter material za higieno:
1. Sava Trade, d.d., Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
3,619.903,30 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
V skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:
– podskupina 1: splošno prehrambeno
blago:
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1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504
Velenje,
ponudba
v
višini
10,756.159,84 SIT,
2. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, ponudba v višini
11,346.443,50 SIT,
– podskupina 2: sadje – zelenjava (sveže) in drugi kmetijski pridelki:
1. Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul. 10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini 5,218.100 SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504
Velenje,
ponudba
v
višini
8,598.353,75 SIT,
– podskupina 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno):
1. Ledo d.d., Brnčičeva 29 1231 Ljubljana – Črnuče, ponudba v višini
1,408.897,40 SIT,
2. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, ponudba v višini
1,445.384,20 SIT,
– podskupina 4: kruh in pekovsko pecivo:
1. Pekarna Kruhek, Karel Kozole, s.p.,
Trg svobode 40, 8290 Sevnica, ponudba v
višini 2,996.250 SIT,
2. Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje
Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje, ponudba v višini 3,302.791,95 SIT,
– podskupina 5: zamrznjeno pecivo (ponovni razpis):
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, ponudba v višini
397.581 SIT,
– podskupina 6: sveže meso in drobovina:
1. Mesni diskont Vidmar, Trg borcev
NOB 2, 1431 Dol pri Hrastniku, ponudba v
višini 8,372.110 SIT,
2. Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul. 10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini 10,611.490 SIT,
– podskupina 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine:
1. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, ponudba v višini 3,914.905
SIT,
2. Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.,
Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica, ponudba v višini 4,284.650 SIT,
– podskupina 8: ribe – sveže, zamrznjene (ponovni razpis):
1. Ledo d.d., Brnčičeva 29 1231 Ljubljana – Črnuče, ponudba v višini
464.922,50 SIT,
2. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje
pri Planini, ponudba v višini 531.540,60 SIT,
– podskupina 9: mesni izdelki:
1. Mesarija Bobič, Bobič Marija s.p., Prvomajska 26, 8290 Sevnica, ponudba v višini 2,133.562 SIT,
2. Kmetijska zadruga Krka, z.o.o. Rozmanova ul.10, 8000 Novo mesto, ponudba v višini 2,515.203 SIT,
– podskupina 10: testenine:
1. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, ponudba v višini
689.355,60 SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, ponudba v višini 841.722 SIT,
– podskupina 11: jajca:
1. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o. Kidričeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini
521.460 SIT,
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2. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto, ponudba v višini
684.720 SIT,
– podskupina 12: mleko in mlečni izdelki:
1. Ljubljanske mlekarne d.d., Maribor,
Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor, ponudba v
višini 6,255.881,35 SIT,
2. Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo. d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, ponudba v višini 6,305.561,24 SIT.
V skupini B: čistila, pralna in pomivalna
sredstva ter material za higieno: navajamo
najnižjo in najvišjo ponudbo za:
1. Sava Trade, d.d., Cesta v mestni log
90, 1000 Ljubljana, ponudba v višini
3,619.903,30 SIT,
2. Mavrica, d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana, ponudba v višini 5,210.314,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-55732.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu
Št. 1/03-537/1
Ob-98781
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,
Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.
03/703-34-00, faks 03/57-200-23.
3. Datum izbire: 20. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v I. fazi), najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev, od 1. 7. 2003. do 31. 12. 2003 v
višini ponudbene vrednosti kot sledi:
Skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: sadje (A), ponudba v
višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 2,080.222,90 SIT,
– podskupina 2: sadje (B), ponudba v
višini:
1. Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje: 678.150 SIT,
– podskupina 3: kmetijski pridelki (A),
ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 1,470.029,20 SIT,
– podskupina 4: kmetijski pridelki (B),
ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 626.675 SIT,
– podskupina 5: Konzervirana zelenjava, ponudba v višini:
1. Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje: 137.035,50 SIT,
– podskupina 6: zamrznjeni artikli, ponudba v višini:
1. Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka – Mengeš: 1,204.653,80
SIT,

– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo, ponudba v višini:
1. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana:
3,208.070 SIT,
– podskupina 8: mlevski izdelki, ponudba v višini:
1. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana:
590.380 SIT,
– podskupina 9: testenine, ponudba v
višini:
1. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana:
218.480 SIT,
– podskupina 10: sveže meso in drobovina, ponudba v višini:
1. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, 11: 7,475.620 SIT,
– podskupina 11: perutninsko meso, ponudba v višini:
1. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, 11: 2,317.740 SIT,
– podskupino 12: mesni izdelki, ponudba v višini:
1. Mesnica, predelava, okrepčevalnica,
Gregor Steinfelser s.p., Gradišče 2, 2310
Slovenska Bistrica; 3,735.118 SIT,
– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki, ponudba v višini:
1. Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče
– 6,636.397 SIT,
– podskupina 14: jajca, ponudba v višini:
1. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini:
577.660 SIT,
– podskupina 15: mineralne vode, sokovi…, ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 1,652.260 SIT,
– podskupina 16: čaji, ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 654.360 SIT,
– podskupina 17: splošno prehrambeno
blago (A), ponudba v višini:
1. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana: 4,380.797,19 SIT,
– podskupino 18: splošno prehrambeno blago (B), ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 5,199.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
V skupini A: živila in material za prehrano
navajamo najnižjo in najvišjo ponudbo za:
– podskupina 1: sadje (A), ponudba v
višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 2,080.222,90 SIT,
2. Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje: 2,136.916 SIT,
– podskupina 2: sadje (B), ponudba v
višini:
1. Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje: 678.150 SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje, 705.250 SIT,
– podskupina 3: kmetijski pridelki (A),
ponudba v višini:
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1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 1,470.029,20 SIT,
2. KGZ Sloga Kranj z.o.o., Šuceva ul.
27, 4000 Kranj: 2,431.990 SIT,
– podskupina 4: kmetijski pridelki (B),
ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 626.675 SIT,
2. Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje: 1,234.275 SIT,
– podskupina 5: konzervirana zelenjava,
ponudba v višini:
1. Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljubljanska
cesta 93, 3000 Celje: 137.035,50 SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 171.430 SIT,
– podskupina 6: zamrznjeni artikli, ponudba v višini:
1. Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka – Mengeš: 1,204.653,80
SIT,
2. Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče:
1.449.029,60 SIT,
– podskupina 7: kruh in pekovsko pecivo, ponudba v višini:
1. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana:
3,208.070 SIT
2. Klasje – mlinarsko predelovalno podjetje Celje d.d., 3,397.675,50 SIT,
– podskupina 8: mlevski izdelki, ponudba v višini:
1. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana:
590.380 SIT
2. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana: 667.357,10 SIT,
– podskupina 9: testenine, ponudba v
višini:
1. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana:
218.480 SIT,
2. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana: 279.182 SIT,
– podskupina 10: sveže meso in drobovina, ponudba v višini:
1. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, 11: 7,475.620 SIT,
2. Žerak Franci d.o.o., Mesnine Žerak,
Strmolska 9, 3252 Rogatec: 7,923.760
SIT,
– podskupina 11: perutninsko meso, ponudba v višini:
1. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, 11: 2,317.740 SIT,
2. Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško: 2,632.260 SIT,
– podskupina 12: mesni izdelki, ponudba v višini:
1. Mesnica, predelava, okrepčevalnica,
Gregor Steinfelser s.p., Gradišče 2, 2310
Slovenska Bistrica; 3,735.118 SIT,
2. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, 11: 4,329.160 SIT,
– podskupina 13: mleko in mlečni izdelki, ponudba v višini:
1. Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče
– 6,636.397 SIT
2. Vipava Agroind Vipava 1894, Vipava
d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava:
7,877.798,80 SIT,
– podskupina 14: Jajca, ponudba v višini: (ponovni razpis):
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1. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško, ponudba v višini:
577.660 SIT,
– podskupina 15: mineralne vode, sokovi…, ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 1,652.260 SIT,
2. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana: 1,684.815,94
SIT,
– podskupina 16: čaji, ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 654.360 SIT
2. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana: 783.498,80 SIT,
– podskupina 17: splošno prehrambeno
blago (A), ponudba v višini:
1. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana: 4,380.797,19
SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 4,468.701 SIT,
– podskupina 18: splošno prehrambeno blago (B), ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 5,199.000 SIT,
2. Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana: 5,282.781,46
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Dom upokojencev Polzela
Št. 1/03-860
Ob-98782
1. Naročnik: Dom upokojencev Šmarje
pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8, 3240
Šmarje pri Jelšah, tel. 03/817-14-00, faks
03/817-14-20.
3. Datum izbire: 2. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava živil in čistil.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: (ob izpolnjevanju vseh zahtev v I. fazi) najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo je posameznim ponudnikom dodeljeno za obdobje 6
mesecev in to od 1. 7. 2003 do 31. 12.
2003 v višini ponudbene vrednosti kot sledi:
Skupina A: živila in material za prehrano:
Podskupina 1: splošno prehrambeno
blago, ponudba v višini:
– Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj: 9,974.683 SIT;
Podskupina 2: sadje sveže,skupaj cena,
ponudba v višini:
– Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica: 2,538.315 SIT;
Podskupina 3: kmetijski pridelki, ponudba v višini:
– Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica: 1,692.011 SIT;
Podskupino 4: zelenjava,sveža, ponudba v višini:
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– ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 685.038 SIT;
Podskupina 5: zelenjava, sadje, ostala
zamrznjena živila, ponudba v višini:
– Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini: 866.372,55 SIT;
Podskupina 6: kruh in pekovsko pecivo,
ponudba v višini:
– Gratis, d.o.o.,Cerovec 3a, 3240
Šmarje pri Jelšah, skupaj cena: 2,238.750
SIT;
Podskupina 7: mleko in mlečni izdelki,
ponudba v višini:
– Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče,
3,990.039 SIT;
Podskupina 8: meso in mesni izdelki,
ponudba v višini:
– Gruda – Jurmes d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur pri Celju:
9,843.608 SIT;
Podskupino 9: perutnina, ponudba v višini:
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250
Ptuj: 2,169.562 SIT;
Podskupina 10: ribe, ponudba v višini:
– Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini: 197.470 SIT;
Podskupina 11: testenine, ponudba v višini:
– Pekarna Boč, Koren Peter, s.p., Zbelovo 33A, 3215 Loče pri Poljčanah:
330.255,66 SIT;
Podskupino 12: jajca, ponudba v višini:
– Kmetija – Marija in Mirka Kavčič, Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci: 481.774 SIT;
Podskupina 13: gastro program (juhe in
začimbe) ponudba v višini:
– Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj: 2,346.687,94 SIT.
Skupina B: čistila:
Podskupina 1: sredstva za osebno higieno in zaščitna sredstva:
– Makom – trgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje,
2,192.300 SIT;
Podskupina 2: čistila splošno:
– Makom – trgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje:
853.993 SIT;
Podskupina 3, pralna sredstva:
– Makom – trgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje:
775.116 SIT;
Podskupino 4: pomivalna sredstva:
– Makom – trgovina, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje:
505.509 SIT.
7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponudbe:
Skupina A: živila in material za prehrano:
Podskupina 1: splošno prehrambeno
blago, ponudba v višini:
1. Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj: 9,974.683 SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 10,957.441 SIT;
Podskupina 2: sadje sveže,skupaj cena,
ponudba v višini:
1. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica: 2,538.315 SIT,
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2. Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj: 3,179.597 SIT;
Podskupino 3: kmetijski pridelki, ponudba v višini:
1. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica: 1,692.011 SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 2,025.551 SIT;
Podskupino 4: zelenjava, sveža, ponudba v višini:
1. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 685.038 SIT,
2. Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj: 1,060.448 SIT;
Podskupina 5: zelenjava, sadje, ostala
zamrznjena živila, ponudba v višini:
1. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini: 866.372,55 SIT,
2. Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče,
998.012,09 SIT;
Podskupina 6: kruh in pekovsko pecivo,
ponudba v višini:
1. Gratis, d.o.o., Cerovec 3a, 3240
Šmarje pri Jelšah, skupaj cena: 2,238.750
SIT,
2. Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje
Celje d.d., Resljeva 16, 3000 Celje:
3,521.747 SIT;
Podskupina 7: mleko in mlečni izdelki,
ponudba v višini:
1. Mlekarna Celeia – Mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja Vas 92, 3301 Petrovče,
3,990.039 SIT,
2. Ljubljanske mlekarne d.d., obratovalnica Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor: 5,599.583,26 SIT;
Podskupina 8: meso in mesni izdelki,
ponudba v višini:
1. Gruda – Jurmes d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur pri Celju:
9,843.608 SIT,
2. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini: 10,524.986 SIT;
Podskupino 9: perutnina, ponudba v višini: (ponovni razpis)
1. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj: 2,169.562 SIT,
2. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini: 2,275.022 SIT;
Podskupina 10: ribe, ponudba v višini:
1. Hrib, d.o.o.,Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini: 197.470 SIT,
2. Ledo d.d., Brnčičeva 29 1231 Ljubljana – Črnuče: 212.226 SIT;
Podskupina 11: testenine, ponudba v višini:
1. Pekarna Boč, Koren Peter, s.p., Zbelovo 33A, 3215 Loče pri Poljčanah:
330.255,66 SIT,
2. Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj: 412.696 SIT;
Podskupino 12: jajca, ponudba v višini:
1. Kmetija – Marija in Mirka Kavčič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci: 481.774
SIT,
2. Meja – Kmetijsko podjetje d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur:
556.000 SIT;
Podskupina 13: gastro program (juhe in
začimbe) ponudba v višini:
1. Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogaška cesta 8, 2250 Ptuj: 2,346.687,94 SIT,
2. ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje: 2,702.802 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
DU Šmarje pri Jelšah
Št. 4/03
Ob-98796
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: aspiratorji, 43 kosov, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dräger Slovenija,
d.o.o., Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena
vrednost:
12,938.628,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,654.042 SIT, 12,938.628,54 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: 18. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 85/2335/2003
Ob-98825
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.
3. Datum izbire: 15. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža telekomunikacijske opreme SDH ter izdelava projektne
dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na osnovi 110. člena ZJN-1,
oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
205,309.206,90 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: 18. 7. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-98833
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje p.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, faks
03/562-61-22.
3. Datum izbire: 28. 5. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dializni material, fco Splošna bolnišnica Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena artikla ob ustrezni kvaliteti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:
Dializatorji:
– kapilarni, hemofanska membrana,
efekt. površina 1,7 m2: Lek d.d., Ljubljana,
– kapilarni, poliamid STM: Lek d.d.,
Ljubljana,
– kapilarni, poliamid m. 1,8 m Curea
253 QB/300ml/min,parn.ster.: Lek d.d.,
Ljubljana.
Igle za dializo:
– arterijske 15 G: Medis d.o.o. Ljubljana,
– venske 15 G: Medis d.o.o. Ljubljana,
– arterijske 16 G: Medis d.o.o. Ljubljana,
– venske 16 G: Medis d.o.o. Ljubljana,
– za enoigelno dializo: Medis d.o.o.
Ljubljana,
– arterijska 17 G: Medis d.o.o. Ljubljana.
Sistemi:
– AV sistem za dvoigelno dializo na monitorju AK-100: Lek d.d., Ljubljana,
– AV sistem za enoigelno dializo na monitorju AK-100: Lek d.d., Ljubljana.
Koncentrati:
– po 10 l različni sestav: Lek d.d., Ljubljana,
– bicart kapsule: Lek d.d., Ljubljana.
Set za brezacetatno biofiltracijo na monitorju Integra-Monitral: Auremiana d.o.o.
Sežana.
7. Pogodbena vrednost:
Dializatorji:
– kapilarni, hemofanska membrana,
efekt.površina 1,7 m2: 11,403.600 SIT,
– kapilarni, poliamid STM: 1,063.200
SIT,
– kapilarni, poliamid m. 1,8 m Curea
253
QB/300ml/min,parn.ster.:
21,060.000 SIT.
Igle za dializo:
– arterijske 15 G: 67.500 SIT,
– venske 15 G: 67.500 SIT,
– arterijske 16 G: 540.000 SIT,
– venske 16 G: 540.000 SIT,
– za enoigelno dializo: 67.650 SIT,
– arterijska 17 G: 27.000 SIT.
Sistemi:
– AV sistem za dvoigelno dializo na monitorju AK-100: 4,080.000 SIT,
– AV sistem za enoigelno dializo na monitorju AK-100: 1,452.000 SIT.
Koncentrati:
– po 10 l različni sestav: 3,610.880 SIT,
– bicart kapsule: 7,838.400 SIT.
Set za brezacetatno biofiltracijo na monitorju Integra-Monitral: 39,962.745 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb:
Dializatorji:
– kapilarni, hemofanska membrana,
efekt.površina 1,7 m 2: 3,
– kapilarni, poliamid STM: 2,
– kapilarni, poliamid m. 1,8 m Curea
253 QB/300ml/min,parn.ster.: 2.
Igle za dializo:
– arterijske 15 G: 3,
– venske 15 G: 3,
– arterijske 16 G: 3,
– venske 16 G: 3,
– za enoigelno dializo: 3,
– arterijska 17 G: 3.
Sistemi:
– AV sistem za dvoigelno dializo na monitorju AK-100: 2,
– AV sistem za enoigelno dializo na
monitorju AK-100: 2.
Koncentrati:
– po 10 l različni sestav: 1,
– bicart kapsule: 3.
Set za brezacetatno biofiltracijo na monitorju Integra-Monitral: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Dializatorji:
– kapilarni, hemofanska membrana,
efekt.površina 1,7 m 2: 16,859.048 SIT,
11,403.600 SIT,
– kapilarni, poliamid STM: 1,063.200
SIT, 692.742 SIT,
– kapilarni, poliamid m. 1,8 m Curea
253
QB/300ml/min,parn.ster:
21,060.000 SIT, 17,474.184 SIT.
Igle za dializo:
– arterijske 15 G: 93.000 SIT, 67.500
SIT,
– venske 15 G: 84.000 SIT, 67.500
SIT,
– arterijske 16 G: 744.000 SIT,
540.000 SIT,
– venske 16 G: 672.000 SIT, 540.000
SIT,
– za enoigelno dializo: 81.000 SIT,
67.650 SIT,
– arterijska 17 G: 37.200 SIT, 27.000
SIT.
Sistemi:
– AV sistem za dvoigelno dializo na monitorju
AK-100:
4,806.240
SIT,
4,080.000 SIT,
– AV sistem za enoigelno dializo na
monitorju AK-100: 1,452.000 SIT,
1,452.000 SIT.
Koncentrati:
– po 10 l različni sestav: 3,610.880
SIT, 3,610.880 SIT,
– bicart kapsule: 8,925.840 SIT,
6,508.080 SIT.
Set za brezacetatno biofiltracijo na monitorju Integra-Monitral: 39,962.745 SIT,
39,962.745 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 37 z dne 18. 4. 2003,
Ob-92192.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

Št.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 35/03
Ob-98938
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-02, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 16. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava goriva po sklopih:
1. 3.000 ton srednje težkega kurilnega olja – mazuta;
2. 200.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro ponudnika za dobavo
goriva po sklopih: 1. srednje težko kurilno olje – mazut, 2. ekstra lahko kurilno
olje; se zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker naročnik v
razpisnem roku ni prejel dveh samostojnih pravilnih ponudb od dveh različnih,
kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov v skladu s 76. členom ZJN-1.
Postopek oddaje predmetnega javnega
naročila se nadaljuje po postopku s pogajanji v skladu z 20. členom ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič
objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z
dne 25. 4. 2003, Ob-92560.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4.
2003, Ob-91181.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 403
Ob-98939
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila
31, Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Janez Oblak s.p. –
meso, Perutnina Ptuj – perutnina, Brumec-Ručigaj – ribe in zamrznjena zelenjava, Mlekarna Celeia – mleko, Žito –
kruh, Pekarna Pečjak – zamrznjeni pekovski izdelki, Žito – testenine, KZ Krka –
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sveže sadje in zelenjava, krompir, Vele –
sokovi in alkoholne pijače, Mercator –
splošno prehrambeno blago in maščobna
živila.
7. Pogodbena vrednost: 80 mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
meso:
15,636.905
SIT,
12,734.945 SIT, perutnina: 12,959 612
SIT, 11,013.289 SIT, ribe: 5,082.129 SIT,
3,828.205 SIT, mleko: 10,871.152 SIT,
10,172.142 SIT, kruh: 2,023.610 SIT,
1,788.638 SIT, zamrznjeni pekovski izdelki: 9,138.175 SIT, 6,553.327 SIT, moka: 2,465.179 SIT, 1,936.841 SIT, sveže
sadje: 3,686.315 SIT, 3,008 604 SIT,
sveža
zelenjava:
11,171.920
SIT,
10,043.715 SIT, zamrznjena zelenjava:
7,033.709 SIT, 5,073.037 SIT, sokovi:
1,926.070 SIT, 1,581.699 SIT, alkoholne
pijače: 4,547.762 SIT, 4,411.942 SIT,
splošno prehrambeno blago: 9,820.587
SIT, 6,082.429 SIT, krompir 1,869.570
SIT, 1,803.096 SIT, maščobna živila:
6,281.944 SIT, 6,098.040 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 11 z dne 31. 1. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 514-1/2002-3113
Ob-98965
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50,
Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.
3. Datum izbire: 2. 7. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: urinski testi za ugotavljanje prisotnosti drog v telesu, Zavodi za prestajanje kazni zapora.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iris d.o.o., Cesta v
Gorice 8, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
7,499.086 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: 14,496.057,70 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: 21. 7. 2003.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 50
Ob-98540
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 27. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška,
elektroinstalacijska in strojno instalacijska dela na pošti 1109 Ljubljana
(Modra Laguna).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
35,782.777,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,226.739 SIT, 35,782.777,30
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 56
Ob-98552
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor; tel.
02/449-23-05, telefaks 02/449-23-79 in
Občina Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale.
3. Datum izbire: 3. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela pri obnovi poslovnega objekta v Žetalah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška cesta 118, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 28,829.545
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,921.642 SIT, 28,829.545 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Občina Žetale
Št. 41405-00013/2003 0400 01 Ob-98569
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: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ureditev merilnih mest
na objektih predšolske vzgoje in šolstva: OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor; OŠ Maksa Durjave, Ruška c. 15, Maribor; OŠ Tabor II, Klinetova 18, Maribor;
OŠ Tabor I, Arnolda Tovornika 21, Maribor; OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška
62, Maribor; OŠ Gustava Šiliha, Majcigerjeva 31, Maribor; Vrtec Borisa Pečeta, enota Tomšičeva, Tomšičeva 32, Maribor; Vrtec Ivana Glinška, enota Gledališka, Gledališka 6, Maribor; Vrtec Jožice Flander,
enota Vančka Šarha, Ul. Moše Pijade 30,
Maribor; Vrtec Otona Župančiča, enota
Mehurčki, Ul. Arnolda Tovornika 12, Maribor; Vrtec Pobrežje-enota Kekec, Ul. Štrauhovih 50, Maribor, Vrtec Studenci, enota
Radvanje-jasli, Grizoldova 1, 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: Elektra d.d., Kočevarjeva ul. 11, 2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
5,970.784,80 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,570.704,40 SIT, 5,970.784,80
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: 18. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 41405-00031/2003 0400 01 Ob-98570
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: dobava in montaža
oken in senčil na objektih: OŠ Franceta
Prešerna, Žolgarjeva 2, Maribor; OŠ Borcev za severno mejo, Ul.borcev za severno mejo 16, Maribor; OŠ Borisa Kidriča,
Žolgarjeva 4, Maribor; OŠ Martina Konša-

ka, Prekmurska 67, Maribor; OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, Limbuš; OŠ
Angela Besednjaka, Celjska 11, Maribor;
OŠ Janka Padežnika, Iztokova 6, Maribor;
OŠ Maksa Durjave, Ruška c. 15, Maribor;
OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova
10, Maribor; OŠ Ivana Cankarja-podružnica Košaki, Šentiljska 41/a, Maribor; OŠ
Prežihovega Voranca, Gosposvetska
c. 10, Maribor; Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, Ul. Kneza Koclja
9, Maribor; Vrtec Borisa Pečeta, enota
Tomšičeva, Tomšičeva 32, Maribor; Vrtec
Jožice Flander, enota Fochova, Fochova
51, Maribor; Vrtec Koroška vrata, enota
Smetanova, Smetanova 34/a, Maribor, Vrtec Koroška vrata, enota Brestrnica, Na
gaju 4, Brestrnica; Vrtec Studenci, enota
Limbuš, Šolska 25, Limbuš.
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: AJM d.o.o., Kozjak
nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica.
7. Pogodbena
vrednost:
71,705.959,20 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
87,296.747,47
SIT,
71,705.959,20 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: 18. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 41405-00030/2003 0400 01 Ob-98571
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: 22. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava strešne kritine na objektih: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, Maribor, OŠ
Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10,
Maribor, OŠ Franca Rozmana Staneta,
Kersnikova 10, Maribor, OŠ Borcev za
severno mejo, Ulica Borcev za severno
mejo 16, Maribor, OŠ Tabor II, Klinetova
18, Maribor, Vrtec Borisa Pečeta-enota
Melje, Krčevinska ul. 10, Vrtec Pobrežje,
enota Mojca, Železnikova 24, 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: Sortima d.o.o., Koroška c. 118, 2000 Maribor za Zvezo prijateljev mladine Maribor; Peter Lamut s.p.,
Ob potoku 26, 2352 Selnica ob Dravi za
Osnovno šolo Prežihovega Voranca; Štru-
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Št.

kelj Ivan s.p., Mariborska ul. 33, 2314
Zgornja Polskava za Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta; Štrukelj Ivan s.p.,
Mariborska ul. 33, 2314 Zgornja Polskava za Osnovno šolo Borcev za severno
mejo; Štrukelj Ivan s.p., Mariborska
ul. 33, 2314 Zgornja Polskava za Osnovno šolo Tabor II; Lamut Peter s.p., Ob
potoku 26, 2352 Selnica ob Dravi za Vrtec Borisa Pečeta-enota Melje; Štrukelj
Ivan s.p., Mariborska ul. 33, 2314 Zgornja Polskava za Vrtec Pobrežje-enota Mojca.
7. Pogodbena vrednost: 2,048.106
SIT (z DDV) za Zvezo prijateljev mladine
Maribor; 1,118.112 SIT (z DDV) za OŠ Prežihovega Voranca; 718.416 SIT (z DDV)
za OŠ Franca Rozmana Staneta; 776.556
SIT (z DDV) za OŠ Borcev za severno
mejo; 749.424 SIT (z DDV) za OŠ Tabor
II; 10,571.100 SIT (z DDV) za Vrtec Borisa Pečeta-enota Melje; 7,581.456 SIT (z
DDV) za Vrtec Pobrežje-enota Mojca.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: Sortima d.o.o. pri
Zvezi prijateljev mladine odda podizvajalcem dela v vrednosti 1,945.700,70 SIT;
Peter Lamut s.p. pri OŠ Prežihovega Voranca odda podizvajalcem dela v vrednosti 1,006.300,80 SIT; Ivan Štrukelj s.p.
pri OŠ Franca Rozmana Staneta odda podizvajalcem dela v vrednosti 359.208 SIT;
Ivan Štrukelj s.p. pri OŠ Borcev za severno mejo odda podizvajalcem dela v vrednosti 388.278 SIT; Ivan Štrukelj s.p. pri
OŠ Tabor II odda podizvajalcem dela v
vrednosti 374.712 SIT; Peter Lamut s.p.
pri Vrtcu Borisa Pečeta-enota Melje odda
podizvajalcem dela v vrednosti 9,513.990
SIT; Štrukelj Ivan s.p. pri Vrtcu Pobrežjeenota Mojca odda dela podizvajalcem v
vrednosti 3,790.728 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,140.160 SIT, 2,048.106 SIT za
Zvezo prijateljev mladine Maribor;
5,207.040 SIT, 1,118.112 SIT za OŠ Prežihovega Voranca; 2,056.320 SIT,
718.416 SIT za OŠ Franca Rozmana Staneta; 2,047.320 SIT, 776.556 SIT za OŠ
Borcev za severno mejo; 2,737.080 SIT,
749.424 SIT za OŠ Tabor II, 12,070.728
SIT, 10,571.100 SIT za Vrtec Borisa Pečeta-enota Melje; 8,907.554 SIT,
7,581.456 SIT za Vrtec Pobrežje-enota
Mojca.
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: 18. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova razdelilne kuhinje v Vrtcu Tezno-enota Pedenjped, Ul.
Heroja Nandeta 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: Milan Pintarič s.p.,
Spodnja Ščavnica 32, 9250 Gornja Radgona.
7. Pogodbena
vrednost:
6,045.892,44 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,535.048,18 SIT, 6,045.892,44
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: 18. 7. 2003.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 41405-00216/2002 0400 01 Ob-98572
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: 29. 5. 2003.

Št. 400-06-09/2002
Ob-98599
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks 01/
478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe: 24. 6. 2003.

Št. 15-1/03
Ob-98577
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Mala ulica 5,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev poslovnih
prostorov v 5 stanovanjih na lokaciji
Archinetova 15 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SPL Ljubljana, d.d.,
poslovanje z nepremičninami in inženiring,
Frankopanska 18a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,779.526
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: osem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,095.486,31 SIT, 22,779.526
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 4. 2003.
Nepremičninski sklad
pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: zamenjava talnih oblog
v obsegu 4000 m2 v objektih Agencije
Republike Slovenije za okolje v Ljubljani na Vojkovi 1a in Vojkovi 1b.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel višje število
točk, in sicer 97,00, drugi ponudnik pa
80,36 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,240.000
SIT (vključno z 20% DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,903.000 SIT (brez DDV),
31,480.000 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: 16. 7. 2003.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija RS za okolje
Ob-98600
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/58895-30, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: intervencijska gradbena dela na vročevodnem in parovodnem omrežju naročnika, Mestna občina Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila za izbiro ponudnika za intervencijska gradbena dela na vročevodnem in parovodnem omrežju naročnika se zaključi
brez izbire najugodnejšega ponudnika iz
razloga, ker naročnik v razpisnem roku ni
prejel dveh samostojnih pravilnih ponudb
od dveh različnih, kapitalsko in upravljavsko nepovezanih ponudnikov v skladu s
76. členom ZJN-1.
Postopek oddaje predmetnega javnega
naročila se nadaljuje po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 20.
členom ZJN-1, pri čemer naročnik povabi
k sodelovanju v postopku s pogajanji brez
predhodne objave vse ponudnike, ki so
pravočasno podali svoje ponudbe na predmetna javna razpisa po odprtem postopku
št. PDO-17/03 in PDO-29/03 P.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
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javljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne
28. 3. 2003, Ob-90783.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 045-05/93-1/29
Ob-98619
1. Naročnik: Republika Slovenija, Državni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov
matjaz.vovk@dz-rs.si.
3. Datum izbire: 4. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev restavracije
v kleti objekta Državnega zbora Republike Slovenije na lokaciji Šubičeva ulica 4 v Ljubljani: 1. gradbeno obrtniška
dela (gradbena dela, obrtniška dela); 2.
strojne instalacije (prezračevanje in klima, ogrevanje, vodovod); 3. elektro instalacije (električne instalacije, telekomunikacije); 4. oprema; 5. gostinska
oprema. Kraj izvedbe: Šubičeva ulica 4 v
Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. cena; 2. garancijski rok;
3. odkup obstoječega pohištva (40 miz in
100 stolov). Ob izpolnjevanju razpisnih pogojev in zahtev ter uporabi meril se na podlagi izvedenega ocenjevanja izbere ponudnik, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMOS d.d., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.
7.
Pogodbena
vrednost:
83,095.422,39 SIT (v pogodbeni vrednosti je vključen 20% DDV, niso pa vključene
telekomunikacije).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 85,113.774 SIT, 83,208.663,50
SIT (v ponudbenih vrednostih je vključen
20% DDV in telekomunikacije).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek izveden s postopkom s pogajanji po 1. točki prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00 in 102/00 – ur. pop.).
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Republika Slovenije
Državni zbor
Št. 17-03
Ob-98620
1. Naročnik: Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba strojnih del pri
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izgradnji vročevodnega omrežja za priključitev objektov na območju Kosez1. del, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Promont montaža, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena
vrednost:
70,558.114,46 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84,980.040 SIT brez DDV;
70,558.114,46 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: 18. 7. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 10-03
Ob-98737
1. Naročnik: Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: strojna dela pri izgradnji vročevodnega omrežja za oskrbo
območja Vič – I. faza, odsek do FMF.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost in plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Santosa, d.o.o., Slovenčeva 15/c, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,484.340
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,823.520 SIT brez DDV;
20,484.340 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: 18. 7. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 48/03
Ob-98753
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbeno vzdrževalna
dela pri preureditvi jedilnice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, v skladu s 1. točko drugega odstavka 20. člena

ZJN. Ponudbena cena s plačilnimi pogoji,
70 točk in rok izvedbe 30 točk, skupaj
100 točk. Izbran je ponudnik z najvišjim
doseženim številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IPL d.o.o., Špruha 12,
1236 Trzin.
7.
Pogodbena
vrednost:
28,306.161,81 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,306.161,81 SIT, 27,090.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne 25. 4.
2003, Ob-92574.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 404-01-5/2003
Ob-98778
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v svojem imenu ter v imenu in po pooblastilu
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: predmet javnega naročila
je projektiranje in izgradnja oziroma dograditev lokalnih računalniških omrežij
na 237 lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji predvidoma v obdobju od podpisa krovnih
pogodb do predvidoma 15. 9. 2003.
Kraj izvedbe: vzgojno-izobraževalni zavodi
v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za vsak razpisan sklop. Naročnik je oddal vseh 10 razpisanih sklopov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklopi 1, 4, 6: Advant d.o.o., Ljubljana,
– sklopa 7, 10: Liko Pris d.o.o., Vrhnika,
– sklopa 2, 9: Comtron d.o.o., Maribor,
– sklop 5: Infotel d.o.o., Postojna,
– sklopa 3, 8: Unistar LC d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: predvidena
pogodbena vrednost z DDV za sklope:
– sklopi 1, 4, 6: 154,000.000 SIT z
DDV,
– sklopa 7, 10: 89,000.000 SIT z DDV,
– sklopa 2, 9: 98,000.000 SIT z DDV,
– sklop 5: 49,000.000 SIT z DDV,
– sklopa 3, 8: 103,000.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
– sklopi 1, 4, 6: 40% pogodbene vrednosti,
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– sklopa 7, 10: 30% pogodbene vrednosti,
– sklopa 2, 9: 40% pogodbene vrednosti,
– sklop 5: 40% pogodbene vrednosti,
– sklopa 3, 8: 50% pogodbene vrednosti.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ponudniki so bili izbrani na podlagi vrednosti tipične lokalne računalniške
mreže na posamezni lokaciji. Najvišja vrednost tipične mreže za vsak ponujeni
sklop: 1,889.865,37 SIT z DDV, najnižja
vrednost tipične mreže: 1,199.817,20 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Št. 404-01-5/2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-98835
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja
13, 6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 9. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v Vinjolah Ks Lucija – Občina Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje vseh pogojev
iz razpisne dokumentacije, najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska 5c, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 26,481.659
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 11,185.245,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,304.568 SIT in 26,481.659
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: 18. 7. 2003.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 03/320640
Ob-98872
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova kuhinje v vrtcu
Ciciban, enota Ajda, Gogalova ulica 16,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: povprečna vrednost vseh
veljavnih ponudb zmanjšana za korekcijski
faktor v višini 4%.

Št.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: PIVK d.o.o., Jalnova
ulica 49, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
83,515.750,95 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja cena 97,122.816 SIT, najnižja cena 83,336.979,37 SIT, povprečna
cena *0.96 je 84,697.514,61 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: 18. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 03/320296
Ob-98873
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna trg 1,
Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev kuhinje v
Viških vrtcih, enota Zarja, Reška ulica
31, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: povprečna vrednost vseh
veljavnih ponudb zmanjšana za korekcijski
faktor v višini 4%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GP Bežigrad d.d.,
Podmilščakova 24, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
68,760.406,02 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja cena 86,778.411,17 SIT,
najnižja cena 60,437.652,42 SIT, povprečna cena *0.96 je 68,588.514,20 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: 18. 7. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 30/2002
Ob-98874
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks 5808-302.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v Malem Lipoglavu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nigrad d.o.o., Moškričeva 18, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
61,836.413,51 (brez DDV).
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,781.454 SIT (brez DDV),
61,836.413,51 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 15/03
Ob-98875
1. Naročnik: Javno podjetje VodovodKanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100; faks 5808-302.
3. Datum izbire: 4. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dodatna in večdela pri
zamenjavi vodovoda in izgradnja kanalizacije na Vrhovcih – cesta XVI,
XVII, XVIII in XIX, pod Jezom, Cesta na
Vrhovce, Cesta Dolomitskega odreda.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je oddano
z direktno pogodbo na podlagi 110. člena
Zakona o javnih naročilih.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska
61, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
20,267.691,20 (brez 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: osnovna pogodba za “dodatna in
večdela pri zamenjavi vodovoda na Vrhovcih – Cesta XVI, XVII, XVIII in XIX, pod
Jezom, Cesta na Vrhovce, Cesta Dolomitskega odreda” (št. 788/2000-TIS z
dne 14. 5. 2002) v višini 81,086.336,28
SIT (brez DDV) je bila sklenjena s podjetjem KPL d.d., Ljubljana, kot najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu. Zaradi uskladitve gradnje različnih investitorjev komunalnih naprav (prestavitve zaradi
višin, prečkanja–normativni odmiki, poškdobe na obstoječem LTŽ in aslonitnem
cevovodu, možnimi krajšmi ali daljšimi
prekinitvami distribucije vode) je potrebno
dodatno obnoviti del cevovoda po Cesti
na Vrhovce in Cesti Pod jezom, v dolžini
ca. 302 m.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Stran

4266 / Št. 71-72 / 25. 7. 2003

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. 961-06/03 in 961-07/03 Ob-98533
1. Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ul. 12,
1000 Ljubljana, faks 01/425-98-23,
www.ess.gov.si, tel. 01/200-23-50.

Z. št. Ponudnik / izvajalec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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3. Datum izbire: 12. 5. 2003 in 16. 6.
2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajalcev programa Poletni tabori za Zoisove štipendiste v letu 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila:
1. značilnost programa,
2. povezovanje z delodajalci,
3. število delavnic,
4. usposobljenost mentorjev,
5. prostorski in tehnični pogoji,
6. sofinanciranje iz drugih virov,
7. dodatna ponudba izvajalca,
8. trajanje tabora.
6. in 7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno, okvirna pogodbena
vrednost na območno službo:

Okvirna pogodbena vrednost po OS

OS Celje
Petan d.o.o. Celje, Vilharjeva 7, 3000 Celje
OS Koper
Forum Piranense Koper, Podbrežna 12, 6000 Koper
OS Kranj
GEA College PIC d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, 1000 Ljubljana
OS Ljubljana
Izida, Zavod, Ljubljana, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
OS Maribor
Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska 22,
2310 Slovenska Bistrica
OS Murska Sobota
Osnovna šola III, Murska Sobota, Trstenjakova 73,
9000 Murska Sobota
OS Nova Gorica
Zavod Anatom, Nova Gorica, Cankarjeva 76, 5000 Nova Gorica
OS Novo mesto
Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Novi trg 5,
8000 Novo mesto
OS Ptuj
ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj
OS Sevnica
TIN, Zavod za svetovanje, Ljubljana, Lepodvorska 23a,
1000 Ljubljana
OS Trbovlje
Center za psihodiagnostična sredstva, Ljubljana, Parmova 39,
1000 Ljubljana
OS Velenje
ERICo- Inštitut za ekološke raziskave, Velenje, Koroška 58,
3320 Velenje
RS
Društvo Kaverljag, Grintovec 33a, 6274 Šmarje pri Kopru

2,100.000 SIT
2,750.000 SIT
1,775.000 SIT
2,750.000 SIT
2,100.000 SIT
1,450.000 SIT
1,450.000 SIT
1,775.000 SIT
1,450.000 SIT
1,775.000 SIT
1,450.000 SIT
2,750.000 SIT
1,125.000 SIT

Najvišja cena brez DDV

1. izvedba tabora na OS Celje
2. izvedba tabora na OS Koper
3. izvedba tabora na OS Kranj
4. izvedba tabora na OS Ljubljana
5. izvedba tabora na OS Maribor
6. izvedba tabora na OS Murska Sobota
7. izvedba tabora na OS Nova Gorica
8. izvedba tabora na OS Novo mesto
9. izvedba tabora na OS Ptuj
10. izvedba tabora na OS Sevnica
11. izvedba tabora na OS Trbovlje
12. izvedba tabora na OS Velenje
13. izvedba tabora za študente – RS

2,100.000 SIT
2,750.000 SIT
1,775.000 SIT
2,750.000 SIT
2,100.000 SIT
1,450.000 SIT
1,450.000 SIT
1,775.000 SIT
1,450.000 SIT
1,775.000 SIT
1,450.000 SIT
2,750.000 SIT
1,125.000 SIT

Ob-98558
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 25. 4. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve kopenskega transporta – 1 A, št. kat. 2 –
prevozi delavcev na delovišče Rudnik
urana Žirovski vrh.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:
Integral
Zagorje
d.o.o.,Cesta zmage 4, Zagorje.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– cena prevoza ene relacije do 8 oseb
13.900 SIT,
– cena prevoza ene relacije do 16 oseb
23.100 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– najnižja cena prevoza ene relacije do
8 oseb 13.900 SIT, cena prevoza ene relacije do 16 oseb 23.100 SIT;
– najvišja cena prevoza ene relacije do
8 oseb 22.500 SIT, cena prevoza ene relacije do 16 oseb 27.500 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: 15. 7. 2003.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o.
Ob-98563
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Vrednost 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: 15. 7. 2003.
Zavod RS za zaposlovanje

na.
Najnižja cena brez DDV

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2. Naslov naročnika: Studenec 48,
1260 Ljubljana.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri izdano dne 24. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje nalog zdravstvenega varstva pri delu za
obdobje desetih let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Merila za ocenitev ponudb:
a) cena:
– najnižja cena – 40 točk,
– do vključno 115 odstotkov najnižje cene – 30 točk,
– nad 115 do vključno 130 odstotkov
najnižje cene – 20 točk,
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– nad 130 do vključno 150 odstotkov
najnižje cene – 10 točk,
– nad 150 odstotkov najnižje cene – 0
točk;
b) reference ponudnika:
– za vsakega primerljivega naročnika v
preteklih treh letih 3 točke, vendar ne več
kot 21 točk.
Za primerljive naročnike štejejo zdravstvene organizacije, ki izvajajo tudi bolnišnično dejavnost;
c) certifikat kakovosti:
– ponudnik je nosilec certifikata kakovosti iz skupine SIST EN ISO 9000 – 10
točk,
– ponudnik ni nosilec certifikata kakovosti – 0 točk;
d) kadrovska zasedba:
– ponudnik ima zaposlenih 3 ali več
zdravnikov specialistov medicine dela pooblaščenih za opravljanje strokovnih nalog
zdravstvenega varstva pri delu – 10 točk,
– ponudnik ima zaposlene 2 zdravnika
specialista medicine dela pooblaščena za
opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega
varstva pri delu – 5 točk,
– ponudnik ima zaposlenega 1 zdravnika specialista medicine dela pooblaščenega za opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva pri delu – 0 točk.
Za zdravnika specialista medicine pooblaščenega za opravljanje strokovnih nalog
zdravstvenega varstva pri delu šteje zdravnik, ki je na seznamu pooblaščenih zdravnikov Urada za varnost in zdravje pri delu RS;
e) oddaljenost lokacije, kjer bo ponudnik opravljal pogodbene zdravstvene preglede, od sedeža naročnika:
– do 1km – 30 točk,
– nad 1 km, znotraj območja Ljubljanskega mestnega potniškega prometa – 20
točk,
– izven območja Ljubljanskega mestnega potniškega prometa (do 100km) – 10
točk,
– nad 100km – 0 točk;
f) koncentriranost opravljanja pogodbenih zdravstvenih pregledov:
– ponudnik izvaja vse pogodbene zdravstvene preglede na eni lokaciji (znotraj 1km)
–10 točk,
– ponudnik različne pogodbene zdravstvene preglede izvaja na različnih lokacijah
(do 5km) – 5 točk,
– ponudnik različne pogodbene zdravstvene preglede izvaja na različnih lokacijah
(nad 5 km) – 0 točk.
Izbrani ponudnik je zbral najvišje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ZVD zavod za varstvo
d.d., Bohoričeva 22a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena pogodbena vrednost za dobo desetih let je
40,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 288.857 SIT, skupaj zbranih 63 točk,
250.145,10 SIT, skupaj zbranih 91 točk.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

Št.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2003.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 0309-5/5-03
Ob-98586
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, telefaks 01/23-12-182,
elektronski naslov: kzz@zzzs.si, tel.
01/30-77-324.
3. Datum izbire: 1. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
in nadzor omrežja samopostrežnih terminalov v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja za obdobje dveh let in
pol.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
414,655.904,10 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 397,670.865,30
SIT brez DDV.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave po 2.
točki prvega odstavka 20. člena.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 875/03
Ob-98615
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
SI-1000 Ljubljana, tel. 01/58-91-840, telefaks 01/58-91-841, e-mail: mateja.kuhar@slovenia-tourism.si
3. Datum izbire: 23. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oglaševalske storitve v okviru projekta Next Exit –
Na lepše 2003.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudniki so bili ocenjeni s
točkami, in sicer: 80% točk se dodeli za
ceno in 20% točk za kvaliteto.
Podjetja Pristop d.o.o. in Studio
3S d.o.o. sta predložila vso zahtevano dokumentacijo in bila ocenjena glede na zgoraj navedena merila. Ponudba Studia
3S d.o.o. je bila izmed dveh pravilnih ponudb glede na merila razpisne dokumentacije ocenjena s 100 točkami, kar je najvišje
možno število točk. Ponudba podjetja Hosting d.o.o. je bila nepravilna in zato izločena. Naročnik Slovenska turistična organizacija je glede na merila razpisne dokumentacije izbral ponudnika Studio 3S.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Studio 3S d.o.o., Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena
vrednost:
23,190.423,30 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,951.954,60 SIT brez DDV;
23,190.423,30 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: 2. 6. 2003.
Slovenska turistična organizacija
Ob-98621
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/208-30-00,
faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 24. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: II. faza omejenega postopka za: Overitev indukcijskih števcev električne energije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 70 točk, rok plačila 10
točk, rok izvedbe del 10 točk, garancija na
opravljene meritve 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi d.d., Glavarjeva 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1 sklop: 1.920
SIT/kom, 2 sklop: 2.040 SIT/kom, 3 sklop:
2.796 SIT/kom, 4 sklop: 2.796 SIT/kom.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 1.920 SIT/kom, 3.285,60
SIT/kom, 2. sklop: 2.040 SIT/kom,
3.674,40 SIT/kom, 3. sklop: 2.796
SIT/kom, 4.785,60 SIT/kom, 4. sklop:
2.796 SIT/kom, 5.294,40 SIT/kom.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 94 z dne 8. 11. 2002, Ob-80611.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Ob-98622
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj,
tel.
04/208-30-00,
faks
04/208-36-00.
3. Datum izbire: 19. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov Elektra Gorenjska, d.d.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za 1. sklop čiščenje po-
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slovnih prostorov: Prosen COM d.o.o., čiščenje in trgovina, Spodnje Duplje 8, 4203
Sp. Duplje, za 2. sklop čiščenje steklenih
površin in 3. sklop čiščenje garaž in parkirnih prostorov z okolico: čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12, 1236 Trzin.
7. Pogodbena vrednost: za 1. sklop:
12,772.554 SIT, za 2. sklop: 656.328,90
SIT, za 3. sklop: 168.268,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: 12,772.554 SIT,
18,261.091,92 SIT, 2. sklop: 656.328 SIT,
766.422,77 SIT, 3. sklop: 168.268,80 SIT,
685.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 7. 2003.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
Št. 485/03
Ob-98670
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Trboveljska c. 6,
1410 Zagorje ob Savi, tel.03/56-69-790.
3. Datum izbire: 18. 7. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: oskrba s toplim obrokom malice za varovance Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi za ca. 70–80 oseb dnevno za obdobje dveh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in časovna oddaljenost ponudnikovega objekta od VDC-ja.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kumplast Ule Jože s.p.,
Prešernova 1, 1410 Zagorje ob Savi.
7. Pogodbena vrednost: 680 SIT z DDV
za en topli obrok malice.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 721 SIT z DDV za en topli obrok malice;
680 SIT z DDV za en topli obrok malice.
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: 18. 7. 2003.
Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi
Št. 3-3/03
Ob-98704
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljubljana, faks 423-22-05, tel. 01/477-33-20.
3. Datum izbire: 26. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov na Institutu “Jožef Stefan”.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje pogojev iz raz-
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pisne dokumentacije. Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je prejel največje število
točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS SERVISYSTEM
d.o.o., Ptujska 95, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,358.800
SIT/mes.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,490.482 SIT, 3,358.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 45 z dne 16. 5. 2003,
Ob-93960.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Institut “Jožef Stefan”
Št. 3/2003
Ob-98837
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: 2393 Črna na Koroškem,
Center
101,
tel./faks
02/870-48-10, 02/870-48-21.
3. Datum izbire: 20. 6. 2003.
4. Vrsta in opis storitev: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Črna na Koroškem v šolskem letu 2003/2004 in
2004/2005.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, je edino merilo najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Koratur d.d., avtobusni promet in turizem, Perzonali 48, Prevalje za razpisane
relacije pod številko 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9. in 10.;
2. Kamot, Matjaž Kamnik s.p., Pod gonjami 15B, Prevalje za razpisane relacije
pod številko 11.
7. Pogodbena vrednost:
1. ponudnik: 19,780.425 SIT,
2. ponudnik: 2,850.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik št. 1
bo oddal podizvajalcu razpisane relacije pod
številkama 5. in 6., v vrednosti 4,843.960
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje oziroma najnižje
ponudbe: 490,50 SIT/km; 95 SIT/km.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omenjenega postopka: Uradni list
RS, št. 48 z dne 23. 5. 2003, Ob-94195.
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Občina Črna na Koroškem
Št. 6/03
Ob-98876
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD in PZI za izgradnjo vodovoda in kanalizacije po Sneberski cesti na območju Zgornje in Spodnje Zadobrove.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 34,800.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,000.000 SIT, 34,800.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 7/03
Ob-98877
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PGD in PZI za izgradnjo zadrževalnega
bazena na kolektorju A2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,000.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,000.000 SIT, 39,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 8/03
Ob-98878
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,
1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.
3. Datum izbire: 12. 5. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
idejnega projekta za izgradnjo objektov
in naprav za pripravo pitne vode v vodarni Hrastje.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,400.000 SIT, 35,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 322-1/03
Ob-98888
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, tel.
05/365-91-10.
3. Datum izbire: 20. 3. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
vzdrževanja in popravila gozdnih cest
na območju Občine Ajdovščina.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena pogodbenih
del, reference na enakih ali podobnih objektih potrjene s strani investitorjev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGG Tolmin, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin.
7. Pogodbena vrednost: 10,270.370
SIT z vključenim DDV za leto 2003.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,928.317 SIT, 7,964.463,12 SIT z
vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je razpisal naročilo za tri
leta.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Občina Ajdovščina
Št. 462-02/80-9/2002
Ob-98945
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Datum izbire: 30. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
storitev strokovne podpore pri izvedbi
tehničnih nalog projekta uvedbe računalniške aplikacije MCC (Minimal Common Core) v produkcijo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni pridobil dveh
pravilnih in sprejemljivih ponudb, zato v skla-
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du s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni
izbral najugodnejšega ponudnika.
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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 7. 2003.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Generalni carinski urad

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. 1284/03
Ob-98747
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor.
2. Naslov naročnika: Minařikova ulica 6,
2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks
02/462-23-07.
3. Predmet natečaja: javni anonimni arhitekturni natečaj za izbiro arhitekturno in
projektno najprimernejše rešitve za celostno ureditev kompleksa galenskega laboratorija z analiznim laboratorijem in
upravnimi prostori Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor, z
izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva natečajno gradivo in dodatne informacije: Darinka Mikl, tel.
02/450-28-44, faks 02/462-23-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: od objave vsak dan med 8. in 14.
uro, razpisno gradivo lahko natečajniki dvignejo, ob predložitvi potrdila o plačilu, osebno
na sedežu zavoda ali pa ga na pisno zahtevo
prejmejo po pošti
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vključen), na račun št.: 01270-6030275190 pri
UJP Slovenska Bistrica, s pripisom “razpisna
dokumentacija”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 2003 do 12. ure.
(b) naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ul. 6, 2000
Maribor, tajništvo.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: arhitekti
v sodelovanju s projektanti, ki izpolnjujejo po-
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goje po 28. členu ZGO-1, statiki, krajinskimi
arhitekti, strojnimi in elektro inženirji.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: določeno v razpisnem gradivu.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije,
ki bo ocenjevala ponudbe: v razpisnem gradivu.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: podeljena bo prva nagrada v vrednosti 1,000.000 SIT neto.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: predvidena
je odškodnina za vsa nenagrajena natečajna
dela, ki jih bo ocenjevalna komisija ocenila
kot ustrezna, glede na podane programske
zasnove.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da,
pogodba za izdelavo projektne dokumentacije.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: /
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2003.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Javna naročila male
vrednosti
Št. 3351-27/2003/17

Ob-98943

Izbrani izvajalec za izdelavo predhodne
študije izvedbenih modelov za
eksploatacijo informacij javnega
značaja v Republiki Sloveniji, EIJZ
20027, št. 3351-6/2002
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana.
2. Datum izbire: 10. 7. 2003.
3. Vrsta in obseg storitev: izvajalec bo
na podlagi JNMV EIJZ 2003 za naročnika
izdelal predhodno študijo izvedbenih modelov za eksploatacijo informacij javnega
značaja v Republiki Sloveniji.
4. Merila za dodelitev naročila: popolne
vloge je ocenila strokovna komisija, ki so jo
sestavljali strokovni sodelavci ministrstva na
podlagi naslednjih meril:
– cena (20% ocene),
– metodološki pristop (30% ocene),
– sestava projektne skupine in njene reference (30% ocene),
– kvaliteta finančnega načrta (20%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut za projektni management in informacijsko tehnologijo, Kotnikova 30, Ljubljana.
6. Pogodbena vrednost: 5,480.811,60
SIT z vključenim DDV.
7. Število prejetih ponudb: 1.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,480.811,60 SIT, 5,480.811,60 SIT.
9. Datum in številka objave razpisa prve
faze omenjenega postopka: Uradni list RS,
št. 49-51 z dne 30. 5. 2003.
Ministrstvo za informacijsko družbo
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Javni razpisi
Ob-98807
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Prodajalec), ki ga v postopku
prodaje IUV d.d., kot kapitalske naložbe
Republike Slovenije po pooblastilu zastopa
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje
državnega
premoženja
(v
nadaljevanju: Komisija), na podlagi Uredbe
o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01) objavlja
spremembo
Poziva za javno zbiranje ponudb za
nakup 50,58% paketa delnic v družbi
IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.
Tržaška 31, 1360 Vrhnika, Slovenija (v
nadaljevanju: IUV)
Spremeni se točka številka 6 in se glasi:
Rok za predložitev ponudb je do 23. 9.
2003.
Ministrstvo za finance
Ob-98808
The Ministry of Finance of the Republic
of Slovenia, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
(hereinafter: the Seller), represented by
authorisation in the procedure of the sale of
IUV d.d. as a capital investment of the Republic of Slovenia, by the Commission for
Conducting and Supervising the Procedure
of Selling State Property (hereinafter: the
Commission) pursuant to the Decree on the
Procedures of Sale and Other Forms of
Disposal of State Property (Uradni list RS,
47/01 and 62/01) announces
the alteration
of the Call for public tender for the
purchase of the 50.58% block of
shares in the IUV company – Industrija
usnja Vrhnika, d.d. Tržaška 31, 1360
Vrhnika, Slovenia (hereinafter: IUV).
The item no. 6 has been altered and
runs as follows: The deadline for the submission of the bids is 23. 9. 2003.
The Ministry of Finance
the Republic of Slovenia
Št. 226/350

Ob-98962

Obvestilo o sklenitvi pogodbe
Prehrambeni izdelki, kozmetika,
varnost igrač – pomoč in podpora
laboratorijem za uradni nadzor trga –
Razpis št. 2
Slovenija
1.
Sklic
objave:
EUROPEAID/114177/D/S/SI.
2. Datum objave obvestila o razpisu: 13.
december 2002.
3. Število in naslovi sklopov:
– sklop 1: tekočinski in plinski kromatograf z masnim spektrometrom,
– sklop 3: aparati za uporabo v živilski
mikrobiologiji.
4. Vrednost pogodbe:
– sklop 1: 320.180,00 EUR,
– sklop 3: 48.683,50 EUR.
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5. Datum dodelitve pogodbe:
– sklop 1: 24. junij 2003,
– sklop 3: 12. junij 2003.
6. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 1 ponudba prejeta,
– sklop 3: 1 ponudba prejeta.
7. Ime in naslov izbranih ponudnikov:
– za sklop 1 je bil izbran ponudnik Waters Ges.m.b.H., Hietzinger Hauptstrasse
145, A–1130 Dunaj, Avstrija,
– za sklop 3 je bil izbran ponudnik Mikro
+ Polo d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor,
Slovenija.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 226/350

Ob-98963

Supply contract award Notice
Foodstuffs, Cosmetics, Safety of Toys –
Assistance and support to official
market surveillance laboratories –
Tender no. 2
Slovenia
1.
Publication
reference:
EUROPEAID/114177/D/S/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 13 December 2002.
3. Lot number and lot title:
– Lot 1: Liquid and Gas Chromatograph
with Mass Spectrometer,
– Lot 3: Equipment for use in food microbiology.
4. Contract value:
– Lot 1: 320.180,00 EUR,
– Lot 3: 48.683,50 EUR.
5. Date of award of the contract:
– Lot 1: 24 June 2003,
– Lot 3: 12 June 2003.
6. Number of tenders received:
– Lot 1: 1 tender received,
– Lot 3: 1 tender received.
7. Name and address of successful tenderer:
– The successful tenderer for Lot 1 is
Waters
Ges.m.b.H.,
Hietzinger
Hauptstrasse 145, A–1130 Vienna, Austria,
– The successful tenderer for Lot 3 is
Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenia.
Institute for Public
Health of the Republic of Slovenia
Ob-98580
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v skladu s Sklepom Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi in v sodelovanju z bankami: Banka
Koper d.d., Banka Zasavje, d.d. Trbovlje,
bančna skupina NLB, Nova Ljubljanska banka d.d., Probanka d.d., objavlja
popravek
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega in
srednjega gospodarstva, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003.
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
360,000.000 SIT, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti
kreditov, kar znaša 180,000.000 SIT, zmanjšana za do sedaj že odobrena sredstva.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
20,000.000 SIT.
– Obrestne mere:
Zaradi velike dinamike spreminjanja obrestnih mer pri posameznih bankah so informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij, ki jih nudijo posamezne banke in so
dogovorjene s pogodbo med RCR in posamezno banko, na razpolago na sedežu RCR.
– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto do največ 10 let.
– Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– Črpanje kredita je v celoti namensko,
v skladu s predloženo dokumentacijo in ni
namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej,
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje
velike gospodarske družbe po 51. in 72.
členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
Občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s ‘’Pravili delovanja GSZ’’ in
‘’Pravicami ter obveznostmi članov GSZ’’
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članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta,
– ocena bonitete preteklega poslovanja.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b,
– Center za razvoj Litija, Kidričeva 1, Litija,
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko 12, Trbovlje,
– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo
Popravek razpisa velja od objave dalje.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa oziroma popravka do dneva porabe
sredstev oziroma do 31.12. 2003.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog

Št.

Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge oddane do 10.
v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku
petih dni, bodo praviloma obravnavane in
rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel.
03/566-05-04 in 03/566-05-05) oziroma
na vseh mestih, naštetih v točki 7. tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Št. 604-03-119/2003
Ob-98656
Na podlagi Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št.
41/01 in 67/03) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavlja
razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2003/2004
1. Razpis se objavlja za sofinanciranje
podiplomskega študija na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji, zato
da bi vzpodbudili njegovo organizacijsko
prenovo in vsebinsko posodobitev, študentom pa omogočili čim kakovostnejši študij.
2. Okvirna vsota denarja je do
1.000,000.000 SIT in je namenjena za sofinanciranje podiplomskega študija:
a) v prvem letniku za študente, prvič vpisane v podiplomski študij, razen za mlade
raziskovalce ter za tujce in Slovence brez
slovenskega državljanstva iz držav, s katerimi Slovenija nima sklenjenega ustreznega
meddržavnega sporazuma, ali niso štipendisti Vlade RS oziroma ministrstev,
b) v drugem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
2002/2003 in jim je bilo odobreno sofinanciranje, visokošolski zavod pa je v tem
študijskem letu sklenil pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija ter izpolnil
vse pogodbene obveznosti;
c) v tretjem letniku za študente, ki so se
v prvi letnik študija vpisali v študijskem letu
2001/2002 in jim je bilo odobreno sofinanciranje ter v skladu z določbami statuta
oziroma programa nadaljujejo študij za pridobitev doktorata znanosti; visokošolski zavod pa je v tem študijskem letu in v študijskem letu 2002/2003 sklenil pogodbo o
osnovnem sofinanciranju podiplomskega
študija ter izpolnil vse pogodbene obveznosti;
č) v četrtem letniku za študente, ki jim je
bilo v študijskem letu 2002/2003 odobreno sofinanciranje študija za pridobitev doktorata znanosti, visokošolski zavod pa je izpolnil vse pogodbene obveznosti.
3. Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93,
39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 64/01),
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ki izvajajo javnoveljavne študijske programe
za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter raziskovalne programe ali raziskovalne in razvojne projekte v sodelovanju z
drugimi visokošolskimi zavodi oziroma raziskovalnimi organizacijami.
Visokošolski zavodi morajo objaviti razpis za vpis v podiplomske študijske programe najkasneje do 14. julija 2003, vpis pa
morajo končati najkasneje do 14. oktobra
2003.
4.1. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
magistrskega ali doktorskega študija v 1.
letniku priložiti dokazila, kot jih zahteva
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (v nadaljevanju: Sklep), in sicer:
a) izpis iz javnoveljavnega študijskega
programa za pridobitev magisterija, iz katerega je razvidno, da:
– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– določa najmanj 30 kreditnih točk kot
pogoj za napredovanje študentov iz 1. v
2. letnik,
– traja dve leti in vsebuje največ 450 ur
predavanj in seminarjev,
– ima študent možnost najmanj 10% predavanj in seminarjev opraviti v drugih študijskih programih na istem oziroma drugih visokošolskih zavodih,
– mora študent najmanj 25% študijskih
obveznosti, izraženih v kreditnih točkah,
opraviti z individualnim raziskovalnim delom
ali
izpis iz javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti, iz
katerega je razvidno, da:
– je ovrednoten s kreditnimi točkami,
– traja štiri leta in da se prvi dve leti
izvajata po pravilih za magistrski študij, navedenih v prejšnjem odstavku, drugi dve pa
kot individualno raziskovalno delo;
b) veljavno pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju podiplomskega študijskega programa z drugo univerzo, samostojnim visokošolskim zavodom ali raziskovalno organizacijo
ali
pisni dogovor o sodelovanju pri izvajanju
podiplomskega študijskega programa s članicami univerze;
c) podatke o predvidenem številu prostih vpisnih mest v prvem letniku ter določitev natančnih meril za izbiro kandidatov;
č) podatke o tem, kje in kako bodo študentje predvidoma opravljali individualno raziskovalno delo, in naslovih projektov;
d) sklep senata o tem, da so nosilci magistrskega in doktorskega študija lahko visokošolski učitelji z nazivom redni ali izredni
profesor ali docent, če to ni urejeno v statutu;
e) z enim študijskim programom ali več
povezane veljavne pogodbe o mednarodnih raziskovalnih projektih, dokazila o študijskem sodelovanju (članstvo v mednarodnih mrežah, medsebojno priznavanje oziroma zbiranje kreditnih točk, izmenjave študentov), sklepe o gostujočih profesorjih,
načrt o predvidenem vpisu tujih študentov
in podatke o njihovem vpisu v zadnjih treh
letih – priložiti je treba vsaj dvoje od naštetega;
f) sklep o predvideni šolnini za študijsko
leto 2003/2004 po XIV. točki sklepa.
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4.2. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje podiplomskega
študija v 2. letniku priložiti:
a) podatke o predvidenem številu študentov, ki so bili v študijskem letu
2002/2003 prvič vpisani v prvi letnik in jim
je bilo odobreno sofinanciranje ter se bodo
jeseni prvič vpisali v 2. letnik študija, visokošolski zavod pa je v tem študijskem letu
sklenil pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija ter izpolnil vse pogodbene obveznosti;
b) predvideno šolnino za študijsko leto
2003/2004 po XIV. točki sklepa.
4.3. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje doktorskega študija v 3. letniku priložiti:
a) podatke o predvidenem številu študentov, ki so se v prvi letnik študija vpisali v
študijskem letu 2001/2002 in jim je bilo
odobreno sofinanciranje v prvem in drugem
letniku študija ter se v skladu z določbami
statuta oziroma programa vpišejo v 3. letnik
študija za pridobitev doktorata znanosti, visokošolski zavod pa je v študijskih letih
2001/2002 in 2002/2003 sklenil pogodbo o sofinanciranju podiplomskega študija
ter izpolnil vse pogodbene obveznosti;
b) predvideno šolnino za študijsko leto
2003/2004 po XIV. točki sklepa.
4.4. Visokošolski zavodi morajo prijavi
na razpis za sofinanciranje doktorskega študija v 4. letniku priložiti:
a) podatke o predvidenem številu študentov, ki jim je bilo v študijskem letu 2002/2003
odobreno sofinanciranje študija za pridobitev
doktorata znanosti in se v skladu z določbami
statuta oziroma programa vpišejo v 4. letnik
študija, visokošolski zavod pa je izpolnil vse
pogodbene obveznosti.
b) predvideno šolnino za študijsko leto
2003/2004 po XIV. točki sklepa.
5. Prijavo s prilogami (za vsak letnik posebej) je treba poslati Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF
13, do 3. septembra 2003, v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: “Ne odpiraj –
prijava na razpis za sofinanciranje podiplomskega študija” in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 5. septembra 2003 ob 12. uri v
sejni sobi na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Ljubljana, Trg OF 13/ IV. nadstr.
6. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenoval minister za
šolstvo, znanost in šport. Obravnavala bo le
pravočasne in popolne prijave.
7. Minister za šolstvo, znanost in šport
bo do 27. septembra 2003 sprejel sklep o
izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje. Pogodbe bodo
sklenjene najpozneje do konca januarja
2004.
8. Če sredstva iz 2. točke tega razpisa
ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh
vpisanih študentov, bodo poravnani
– stroški študija za študente v 2., 3. in
4. letniku,
– stroški študija v 1. letniku za toliko študentov, kot bo za posamezni visokošolski
zavod določeno s sklepom o sofinanciranju; seznam teh študentov določi visokošolski zavod tako, da jih razvrsti po merilih iz
točke 4.1.c tega razpisa.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
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Št. 404-03-40/2003
Ob-98755
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
na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju,
kulturi in znanosti (Ur. l. RS, št. 33/94, MP
št. 7/94), Ministrstvo Republike Slovenije
za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa “Partnerships in Science” v
obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13,1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih oblik sodelovanja:
I. Izmenjava raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov,
II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusije med znanstveniki in širšo javnostjo,
III. Projekti, namenjeni širjenju poučevanja znanosti v izobraževalnem sistemu.
I. Izmenjava raziskovalcev v okviru skupnih znanstveno raziskovalnih projektov
a) Projekte bosta sofinancirala Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost
in šport in The British Council po naslednjem principu:
The British Council bo britanskemu partnerju oziroma njegovi instituciji kril mednarodne potne stroške v višini 300 GBP (polet
iz Londona) oziroma GBP 350 (od drugod
iz Združenega kraljestva) za potovanje v Slovenijo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport RS bo zagotovilo sredstva za kritje
stroškov bivanja ob obisku (prenočišče in
dnevnice).
The British Council bo slovenskemu partnerju ali njegovi instituciji zagotovil sredstva v višini GBP 300 za kritje stroškov namestitve in dnevnic/bivanja ob njegovem
obisku v Veliki Britaniji, Ministrstvo za šolstvo,znanost in šport RS pa bo krilo mednarodne potne stroške za slovenske raziskovalce v Združeno kraljestvo.
b) Letno se za vsak projekt predvideva
sofinanciranje enega 7-dnevnega obiska v
vsako smer.
c) Področja, na katera naj se nanašajo
predlogi projektov, so:
– okoljske tehnologije (upravljanje in zaščita okolja, skrb za vodno bogastvo, raziskave na področju genetike, organsko kmetovanje) v sodelovanju z nevladnimi organizacijami,
– prenos tehnologije vključno s proizvodnimi tehnologijami, biotehnologija, gozdarstvo in kmetijstvo (prednost bodo imeli projekti, kjer partner v projektu prihaja iz zasebnega sektorja),
– informacijska tehnologija vključno z
uvajanjem
elektronskega
poslovanja
(e-commerce in e-government).

d) Prednost bodo imeli projekti, ki vključujejo mlajše raziskovalce na začetku kariere
oziroma mednarodnega sodelovanja, projekti
z možnostjo nadaljnjega EU sofinanciranja v
okviru znanstvenih programov EU, in projekti,
kjer se na novo vzpostavljajo povezave med
slovenskimi in britanskimi institucijami. Projekti niso namenjeni za doktorski študij.
e) Zaželeno je, da predlogi projektov
vključujejo tudi predloge za javno predstavitev in predstavitev ciljev ter dosežkov projekta v sredstvih javnega obveščanja, tudi
npr. v prilogah dnevnega tiska namenjenih
znanosti, v strokovnih glasilih posameznih
znanstveno-raziskovalnih institucij.
f) Predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije financirane programe dela JRO ali s strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali
s strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost
in šport sofinancirane ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
oziroma 6. okvirnem programu EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma se morajo navezovati na s strani Ministrstva RS za gospodarstvo sofinancirane
razvojno tehnološke projekte – obvezno navesti šifro programa ali projekta.
g) Izjemoma bodo sofinancirani projekti,
ki vključujejo inovativne nove predloge na
področju prenosa tehnologij ter varovanja
okolja in so pripravljeni v sodelovanju z nevladnimi organizacijami.
h) 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).
i) Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02).
II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusije med znanstveniki in širšo javnostjo
a) Cilj projektov je pospešiti odprtost in
transparentnost dialoga med znanstveniki in
širšo javnostjo v Sloveniji na osnovi britanskih izkušenj pri podobnih programih.
b) Predlogi lahko vključujejo medije (televizija, časopisi, revije, elektronski mediji)
ter organizacijo delavnic in seminarjev.
c) Predlogi se lahko nanašajo na vsa
področja znanosti.
d) Prijavitelji so lahko posamezniki, organizacije v zasebnem in javnem sektorju in
nevladne organizacije.
e) V predlaganem programu ni nujno
vključevanje izmenjav obiskov raziskovalcev.
f) Zaželeno je, da prijavitelji predloge
projektov predhodno predstavijo na The British Council in na Ministrstvu Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport (predstavitev predloga projekta ne bo vplivala na
končni izbor projekta).
III. Projekti namenjeni širjenju poučevanja znanosti v izobraževalnem sistemu
a) Cilj projektov je izboljšanje poučevanja in učenja znanosti znotraj izobraževalnega sistema na vseh ravneh šolanja – vključno z izobraževalnimi programi za odrasle.
b) Prijavitelji so lahko učitelji, organizacije in institucije v zasebnem in javnem sektorju. Prednost bodo imeli projekti:
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– ki vključujejo zunanje preverjanje poučevanja ali razvijajo neodvisno izmenjavo
študentov (vključno s pripravami za programe študentskih izmenjav EU),
– ustanavljanje skupnih programov za diplomski študij,
– in podobno.
c) Ni nujno potrebno, da predlagani program vključuje izmenjave obiskov.
d) Zaželeno je, da prijavitelji predloge
predhodno predstavijo na The British Council in na Ministrstvu Republike Slovenije
za šolstvo, znanost in šport (predstavitev
predloga projekta ne bo vplivala na končni
izbor projekta).
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa: projekte je potrebno prijaviti na prijavnih
obrazcih The British Council-a v angleškem
jeziku. Podpis slovenskega partnerja mora
biti opremljen z žigom institucije.
4. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente (obrazec The British Council v angleškem jeziku):
– osnovne podatke o projektu (naslov,
področje), opis projekta,
– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenjepisom (c.v.),
– tehnične podatke o projektu (cilj, trajanje),
– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in sofinanciranju s strani The British Council,
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za predvideni čas trajanja projekta od 1. januarja
2004 do 31. decembra 2004,
– zaželen je tudi predlog za javno predstavitev projekta.
5. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje:
Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je skupni slovensko-britanski komisiji za
znanstveno sodelovanje, pripravi imenovani
slovenski del navedene komisije, pri čemer
upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno odličnost
in/ali
aplikativnost
raziskav,
potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta
v praksi oziroma gospodarstvu, reference
vodje projekta in raziskovalne skupine, vključenost mladih raziskovalcev in izvedljivost
projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije na podlagi obligatorne
izbire skupne slovensko-britanske komisije
za znanstveno sodelovanje.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1
leto, in sicer od 1. 1. 2004 do 31. 12.
2004.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2004.
9. Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje v
okviru programa “Partnerships in Science”
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, zna-

Št.

nost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno ponedeljka, 20. oktobra 2003 do 12. ure.
Vlagatelji morajo kopijo predloga projekta
obvezno posredovati tudi na naslov: The British Council, Cankarjevo nabrežje 27, 1000
Ljubljana z oznako »Partnerships in Science Proposal«.
10. Za odpiranje vlog, ki bo v prostorih
Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, v petek dne 24.
oktobra 2003, bo poskrbela imenovana
strokovna komisija.
11. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po petem sestanku skupne
slovensko-britanske komisije za znanstveno
sodelovanje predvidoma do konca leta
2003.
13. Razpisna dokumentacija bo po objavi tega javnega razpisa objavljena tudi na
spletnih straneh MŠZŠ RS. Prijavne obrazce lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik na
Ministrstvu RS za šolstvo, znanost in šport,
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS, bodo
razpis in prijavni obrazci ter ustrezne informacije na voljo tudi na spletnih straneh
MŠZŠ (http://www.mszs.si) in The British
Council (http://www.britishcouncil.si/). Vse
dodatne informacije pri Petja Stanovnik (tel.
01/478-47-32).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-98519
Javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Ljutomer za leto 2003
1. Občina Ljutomer bo za delovanje turističnih društev na področju turizma sofinancirala naslednje delovne vsebine:
a) ocena prireditev, ki jih TD že realiziralo ter katere še planira izvesti, in so pomembne za promocijo občine in predstavljajo ohranjanje kulturne dediščine, z oceno
ali je TD bilo tudi izvajalec prireditev ali samo organizator in koordinator drugih društev v kraju, na občinski ali regijski ravni in
na ravni države,
b) delovanje turističnega podmladka v
okviru TD na šolah ali pa v kraju delovanja
TD,
c) delovanje sekcij v TD, (ansambli, kulturne skupine, folklora itd.),
d) organizacija in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
e) vzdrževanje in urejanje kraja skozi vso
leto (zelenice, cvetlične grede, obveščevalne table, smerokazi, nastavljanje in vzdrževanje vališč in krmišč za ptice),
f) urejanje in vzdrževanje ter organiziranje obiskov na učnih poteh,
g) urejanje in vzdrževanje sprehajalnih,
kolesarskih in jahalnih stez,
h) sodelovanje s KS in drugimi društvi v
kraju ali v občini,
i) izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,
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j) izvajanje ali sodelovanje na drugih ekoloških akcijah (razen čistilnih akcij) v kraju
ali skupno z drugimi TD, ki so skupno organizirana,
k) šolanje in izpopolnjevanje kadrov v
turizmu,
l) sodelovanje in promocija kraja na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah občine.
2. Sredstva za uresničevanje programskih nalog na področju turizma, se turističnim društvom zagotovijo iz Občinskega proračuna Občine Ljutomer za leto 2003, na
podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 54/99 in 59/02).
3. Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva na območju Občine Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo,
– aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
4. Predlagatelji morajo posredovati:
– v celoti izpolnjeno razpisno dokumentacijo,
– v okviru razpisne dokumentacije, natančen opis programa, ki mora biti finančno
ovrednoten po 1.točki razpisa,
– izpolnjevanje pogojev pod 3. točko
razpisa s fotokopijami dokazil.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem
sistemu v skladu z Merili za oceno programov, ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v ta namen. Izbor in ovrednotenje programov pripravi štiričlanska komisija sestavljena iz predstavnika Lokalne turistične organizacije Prlekija Ljutomer, predstavnika
Odbora za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem, predstavnika turističnih društev Občine Ljutomer, in predstavnika strokovne službe v občinski upravi. O odločitvi
bodo prijavitelji obveščeni s sklepom.
6. Rok za prijavo na razpis je 30 dni po
tej objavi.
7. Prijave z programi v zaprti kuverti z
oznako: »Turistični programi 2003«, pošljite
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
8. Vse informacije in razpisno dokumentacijo dobite v Uradu župana Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, ali po telefonu 584-90-60,
kontaktna oseba Renata Zrinski.
9. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju za tekoče koledarsko leto.
Občina Ljutomer
Ob-98800
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev
Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Ur. l. RS,
št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil o
upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev
Ljubljana« (Ur. l.RS, št. 71/03) objavlja
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javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana
za študijsko leto 2003/2004
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge
II. Pogoji in merila za bivanje
III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas bivanja in cena
I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in
priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži
na obrazcu »Vloga za sprejem študentov v
Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko leto 2003/2004«.
Obrazec dobite na internetnem naslovu:
www.dompodiplomcev.si, na recepciji Doma podiplomcev Ljubljana (v nadaljevanju:
DPL) ali pa vam ga na zahtevo pošljemo po
pošti.
2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo
za sprejem najpozneje do ponedeljka, 15.
septembra 2003, na naslov: Dom podiplomcev Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne
odpiraj – Vloga za sprejem v DPL«
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na telefonski številki (01) 580 5602,
Suzana Flegar, ali na elektronskem naslovu: info@dompodiplomcev.si.
II. Pogoji in merila za bivanje
Študentje morajo za bivanje v Domu podiplomcev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso
zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj
tri dni v tednu, ter niso zaposleni ali iskalci
zaposlitve,
– državljani Republike Slovenije morajo
imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v
kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma
največ 50 km oddaljenem kraju od Ljubljane.
Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena
o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta stažista.
Izjemoma lahko v Domu podiplomcev biva študent, katerega stalno prebivališče je
od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,
če:
– ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali
– živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
Vrednost meril za nastanitev študentov
je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 10%,
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3. oddaljenost stalnega prebivališča od
kraja študija 10%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 10%.
1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene točkuje po naslednji lestvici:
– do 6,9 – 5 točk,
– 7,0 do 7,5 – 10 točk,
– 7,6 do 8,0 – 20 točk,
– 8,1 do 8,5 – 30 točk,
– 8,6 do 9,0 – 40 točk.
– 9,1 do 9,5 – 50 točk,
– 9,6 do 10,0 – 60 točk.
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna kot
srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija,
ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10.
Pri računanju se ne upošteva ocena diplomske naloge oziroma diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna kot
srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih
obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija, ki so se ocenjevale z ocenami
od 1 do 10.
2. Za izjemen uspeh in obštudijske
dejavnosti se dodeli:
– za državno ali tujo nagrado – 10 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku -10 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo,
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma
drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 10 točk,
– udeležba na strokovnih seminarjih,
znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 10 točk.
3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, za študente,
državljane Republike Slovenije, od kraja študija se točkuje tako, da je mogoče zbrati
največ 10 točk, in sicer:
– do 50 km – 1 točko,
– 51 do 100 km – 3 točke,
– 100 do 150 km – 5 točk,
– 151 do 180 km – 8 točk,
– nad 181 km – 10 točk.
4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako,
da je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih
organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali
zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80%
invalid, težak bolnik, težke socialne razmere), ki niso starejša od treh mesecev, se mu
po individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se
prišteje 5 točk. Otrok mora biti mlajši od
šestih let ali šoloobvezen.

5. Dodatna razvrstitvena merila se
točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ
10 točk.
Študentom Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 10 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v DPL, se dodeli 10 točk.
III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavoda.
Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem v
DPL. Do 17. oktobra 2003 bo na podlagi
meril za bivanje v DPL določila zbrano število točk za posameznega študenta in ga uvrstila na prednostni seznam. Študenti z enakim številom točk se bodo razvrstili na seznam tako, da se bodo po vrstnem redu
upoštevala merila 3., 4. in 1. točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več študentov še
vedno doseglo enako število točk, se bodo
pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala
oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija iz 3. točke II. poglavja tega razpisa in povprečna
ocena iz 1. točke II. poglavja tega razpisa.
Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana, na
spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (www.mszs.si/slo/solstvo/rezultati) in na spletnih straneh DPL
(www.dompodiplomcev.si).
Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 23. oktobra 2003.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas bivanja in cena
Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2003/2004 na voljo predvidoma
21 garsonjer.
Študenti, vpisani v študijski program za
pridobitev specializacije ali magisterija, lahko bivajo v DPL največ dve leti in pol, tisti, ki
so vpisani v študijski program za pridobitev
doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija največ pet let, tisti, ki so vpisani v
študijski program za pridobitev doktorata znanosti po poprejšnjem magisteriju pa največ
dve leti in pol. To velja za tiste, ki začnejo
bivati v DPL v prvem letniku študija. Za ostale se bivanje sorazmerno skrajša glede na
to, v katerem letniku so začeli bivanje v DPL.
Cene mesečnega najema z vključenim
DDV so v obdobju od 1. 6. 2003 do 30. 9.
2003 naslednje:
a) garsonjera v podpritličju: 26.833 SIT,
b) garsonjera v pritličju: 32.423 SIT,
c) garsonjera v nadstropju: 35.106 SIT.
Cene najema se vsake štiri mesece revalorizirajo v skladu z rastjo življenjskih potrebščin po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
Svet DPL
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Št. 34404-0009/2003-232
Ob-98598
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 11/95), 27. člena Odloka o
občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 13/01), 2., 16., 17. in 18.
člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih lokalnih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 3/03)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Ilirska Bistrica
I. Naziv koncedenta: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Ilirska Bistrica.
Koncesija se podeli za kategorizirane občinske ceste v Občini Ilirska Bistrica, kot so
določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS,
št. 13/01), razen lokalnih zbirnih mestnih
cest v naselju Ilirska Bistrica in javnih poti.
Izjema so le tiste kategorizirane javne poti, ki
so bile pred uveljavitvijo Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica
(Ur. l. RS, št. 3/01) opredeljene kot lokalne
ceste in so predmet koncesije.
III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe lahko pridobijo fizične ali pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma imajo
obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije;
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe;
– da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da imajo poravnane davke in prispevke;
– da niso v postopku stečaja, likvidacije
ali prisilne poravnave in zadnjih šest mesecev poslujejo pozitivno;
– da zagotovijo, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov;
– da pripravijo in predložijo program izvajanja dejavnosti in cene storitev;
– da predložijo poslovni načrt.
IV. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 4 leta od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje
začne veljati z dnem, ki se določi v koncesijski pogodbi. Predviden pričetek izvajanja del
je mesec oktober 2003.
V. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku: navedbo firme

Št.

oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene
osebe za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave.
V primeru, da je koncesionar registriran
kot družba, predloži: sklep o vpisu družbe v
sodni register in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. V primeru, da
je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik, pa predloži priglasitveni list, obrtno
dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti.
– potrdilo pristojne davčne uprave, da ima
prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave,
– potrdilo pristojnega sodišča, da ni proti
prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki ne sme
biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije in je ta postala izvršljiva, ali
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
– elaborat o izvajanju gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest, ki mora vsebovati najmanj podatke o:
– dokazilo, da ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja, ki vsebuje izhodiščne cene za opravljanje storitev in način usklajevanja
cen,
– dokazilo o strokovnih referencah in
dosedanjih izkušnjah ter izjavo o kvalifikacijah
in usposobljenosti ključnih kadrov,
– ustrezni opremi za izvajanje rednega
vzdrževanja občinskih cest, ki zajema opravljanje vseh del iz dejavnosti rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih lokalnih cest,
kot jih določajo pravilniki in normativi za to
službo in zajemajo: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, bankin,
odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije
in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest,
vzdrževanje cestnih objektov, nadzor osnih
obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
intervencijski ukrepi in zimska služba.
VI. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri
koncesionarja:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj,
– pod enakimi pogoji ima prednost prijavitelj s sedežem ali izpostavo na območju Občine Ilirska Bistrica.
VII. Razpisna dokumentacija:
a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
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datne 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 razpolago od 30. 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: koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest.
VIII. Vložitev prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo predložene najkasneje do 25. 8.
2003 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke. Prepozno prejete prijave se ne bodo
upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo urada
župana, soba II/3
IX. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8.
2003 ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna soba I/1.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno označena in ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
X. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s
ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT in
veljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.
XI. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar
si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih
zaračunava neposredno Občini Ilirska Bistrica. Način plačila koncesionarja se določi s
koncesijsko pogodbo. Koncesionar je dolžan
voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo
ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah.
XII Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša: skladno z razpisno
dokumentacijo.
XIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
XIV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90 dni.
Okvirni datum odločitve o sprejemu ponud-
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be je 15. 9. 2003. O izbiri koncesionarja
koncendent odloči z upravno odločbo.
XV. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
15. 7. 2003.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 403-01-12/2003
Ob-98770
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03) in 2. člena
Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj
in drugih institucij (Ur. l. RS, št. 57/03),
Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto
2003
1. Predmet javnega razpisa so finančna
sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za
leto 2003 namenjena za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev,
združenj in drugih institucij za leto 2003.
2. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Črnomelj v proračunu za leto 2003
zagotovljenih:
– proračunska postavka 4120 – sofinanciranje društev, neprofitnih organizacij in
ustanov 2,200.000 SIT.
3. Pravico do sofinanciranja letnih programov za izvajanje nalog neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročilo o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da nimajo sofinancirane dejavnosti iz
katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj oziroma, da ne kandidirajo za
sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Črnomelj.
3. V letu 2003 bo Občina Črnomelj sofinancirala letne programe z vsebinami, ki
vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju
aktivnosti lokalnega in širšega pomena na
najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v
skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in
drugih institucij za leto 2003 in zahtevane
priloge.
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o
registraciji društva;
c) statut društva;
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d) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2002;
e) program dela in finančni načrt za leto
2003;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov iz območja Občine Črnomelj ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa;
b) vsebinski opis vsakega prijavljenega
programa, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki programa, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
financiranja;
5. Merila za dodelitev sredstev:
– usklajenost programa s programsko
usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, dosežena priznanja in nagrade za dosedanje delo;
– udeležba na domačih in mednarodnih
prireditvah;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Črnomelj;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov;
– množičnost članstva ter
– kvalitetno in redno delo.
6. Obrazci razpisne dokumentacije se
lahko dvignejo v prostorih Občine Črnomelj,
Trg svobode 3 – sprejemna pisarna, v času
uradnih ur.
7. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 22. 8. 2003 do
12. ure, na naslovu: Občina Črnomelj, Trg
Svobode 3, Črnomelj, sprejemna pisarna.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s
pripisom: “Javni razpis – druga društva
2003, Ne odpiraj” na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni
strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec-Peteh, (tel. 07/ 30-61-100).
8. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog
komisije za izvedbo postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih programov. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po
sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občine Črnomelj
Št. 414-10-128/2003
Ob-98830
Na osnovi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/01, spremembe 57/03) Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 35/03) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Črnomelj za leto 2003
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
turističnih društev v Občini Črnomelj za leto
2003 z naslednjimi vsebinami:

– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega
pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma;
– investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti.
Občina Črnomelj bo sofinancirala programe oziroma aktivnosti društev, ki so se (bodo)
odvijale v letu 2003.
II. Upravičenci po tem razpisu: na razpis
se lahko prijavijo turistična in druga društva
ter njihove zveze na območju Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost je turistična
dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da delujejo na območju Občine Črnomelj;
– da so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
– da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev je 600.000 SIT na proračunski postavki 0473 Turizem, 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – turistični programi – sofinanciranje.
Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisa.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1 točkujejo. Vrednost točke se izračuna tako, da
se razpoložljivi znesek deli z vsoto maksimalno vsoto točk. Z vrednostjo točke pomnožimo
število priznanih točk posameznemu društvu.
Vrednost posameznih programov:
– izvajanje promocijskih
in informativnih aktivnosti
lokalnega in
širšega pomena
do 30 točk
– spodbujanje lokalnega
prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja
turizma
do 40 točk
– akcije na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine
ter urejanju okolja
do 100 točk
– organiziranje in sodelovanje
pri organizaciji turističnih
prireditev
lokalnega in širšega
pomena
do 150 točk
– aktivnosti za zagotavljanje
turističnega podmladka
do 20 točk
– šolanje in izpopolnjevanje
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kadrov za namene
pospeševanja turizma
do 50 točk
– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe
turistične dejavnosti
do 150 točk
– ostalo
do 10 točk
VI. Vsebina zahtevka: zahtevke je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec, ki ga vlagatelji dobijo na sedežu
Občine Črnomelj z osnovnimi podatki:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, žiro račun društva,
ime in priimek odgovorne osebe društva,
kontaktno osebo in telefon;
b) naziv programa društva, ki je predmet
tega razpisa;
c) predračunska oziroma obračunska
vrednost programa z navedbo virov financiranja,
e) terminski plan izvajanja programa
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2003,
– poročilo o delu društva za leto 2002,
– finančno poročilo za l. 2002 ovrednoteno po posamezni aktivnosti,
– finančni načrt za program dela društva
za leto 2003 ovrednoten po posamezni aktivnosti,
– poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup po posamezni aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2003
do vložitve vloge.
Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi po pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi programa, če le ta
še ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;
– končni obračun letnega programa za
obravnavano obdobje.
VI. Obravnava zahtevkov:
1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje na osnovi pravilnika župan.
2. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na
osnovi pravočasno oddanega in popolnega
zahtevka ter meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni pa zavrnjeni:
4. Na podlagi zapisnika komisije župan
s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VIII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke
s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do 15. 9. 2003, na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj
javni razpis – turistični programi društev«.
Odpiranje prispelih zahtevkov bo v to-

Št.

rek, 16. 9. 2003.
Odpiranje zahtevkov ni javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 30-ih dni po izteku razpisnega roka.
Razpis začne veljati naslednji dan po tej
objavi.
X. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8.
do 10. ure, na tel. 07/30-61-100. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 41412-14/03-1
Ob-98885
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 93/01) Občina
Komen objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v
Občini Komen za leto 2003
1. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe, registrirani za področje kulturne in ljubiteljske dejavnosti, ki:
– imajo sedež v Občini Komen oziroma
opravljajo dejavnost v Občini Komen,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih aktivnosti na področju kulturne
in ljubiteljske dejavnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost,
– imajo urejeno evidenco članstva.
2. Sofinanciranje iz proračuna za leto
2003 je predvideno za aktivnosti na lokalni,
medobčinski in republiški ravni, za vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih vrednot na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske,
video dejavnosti in zbiranje in ohranjanje
ljudskega blaga, varstva naravne in kulturne
dediščine, razstavne in knjižnične dejavnost
ter založništvo, kinematografija, radio in TV
in na drugih področjih kulture.
3. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti
in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo v sprejemni pisarni Občine
Komen.
4. Vloga mora prispeti na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje
trideseti dan po objavi tega javnega razpisa.
Kuverta mora biti zaprta, z jasno vidnim napisom: »Ne odpiraj – razpis KULTURA
2003«. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.
5. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti v Občini
Komen (Ur. l. RS, št. 93/01), odpiranje ponudb ne bo javno. Nepopolne vloge bodo
zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih in kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
6. Vse dodatne informacije dobite vsak
delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine Komen, pri Andreji Krt, tel.
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05/73-10-450.
Občina Komen
Št. 41412-16/03-1
Ob-98886
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 54/92, 56/92, 42/94,
41/99, 26/01) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 19/03)
Občina Komen objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
socialnih in humanitarnih dejavnosti v
Občini Komen za leto 2003
1. Na razpis se lahko prijavijo nevladne,
neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki izvajajo programe socialnih in humanitarnih dejavnosti na območju oziroma
za občane Občine Komen, ki:
– so registrirani in delujejo na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo urejeno evidenco članstva in
ostalo dokumentacijo.
2. Sofinanciranje iz proračuna za leto
2003 je predvideno za izvajanje letnih programov in projektov oziroma delovanje upravičencev.
3. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti
in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo v sprejemni pisarni Občine
Komen.
4. Vloga mora prispeti na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje
trideseti dan po objavi tega javnega razpisa.
Kuverta mora biti zaprta, z jasno vidim napisom: »Ne odpiraj – razpis SOCIALA 2003«.
Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo
obravnavala.
5. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi pravilnika, odpiranje ponudb ne bo javno. Nepopolne vloge bodo
zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma
odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti, bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
6. Vse dodatne informacije dobite vsak
delavnik med 8. in 13. uro na sedežu Občine Komen, pri Andreji Krt, tel.
05/73-10-450.
Občina Komen
Št. 41412-15/03-1
Ob-98887
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen
(Ur. l. RS, št. 102/01), Občina Komen objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
športnih dejavnosti v Občini Komen za
leto 2003
1. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanavljajo športna društva s sedežem na območju Občine Komen,
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športnih programov morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen, oziroma
izvajajo športne dejavnosti za potrebe občanov Občine Komen na območju Občine
Komen,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti (velja za društva),
– da imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu.
3. Iz proračunskih sredstev se sofinancirajo naslednji programi:
Nacionalni program športa:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se s športom ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna, založniška in
informacijska dejavnost na področju športa,
– športne prireditve,
– delovanje društev, športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti
4. Izvajalci morajo v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, navesti programe, s katerimi se prijavljajo, natančen opis le-teh, kraj in urnik izvajanja
programa, strokovni kader, ki sodeluje pri
programu. Društva, zavodi, ki se prijavljajo
z več različnimi programi, podajo vloge za
vsak program posebej. Izvajalci športnih dejavnosti lahko vlogo za sofinanciranje športnih programov podajo na obrazcih, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. Vlagatelji
oddajo vlogo najkasneje trideseti dan po tej
objavi, priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kuverta
mora biti zaprta, na njej pa jasno viden napis: »Ne odpiraj – ŠPORT 2003«. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.
5. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
športnih dejavnosti v Občini Komen, odpiranje ponudb ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog bo komisija vlagatelja pozvala,
naj v roku osmih dni vlogo dopolni. V primeru, da vloga v tem roku ne bo dopolnjena,
bo izločena kot nepopolna. Vlagatelji bodo
o izidu razpisa obveščeni v roku 45 dni od
datuma odpiranja vlog. Z vlagatelji katerim
bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje
športnih dejavnosti v Občini Komen, bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
6. Vse dodatne informacije lahko dobite
vsak delavnik med 8. in 13. uro na sedežu
Občine Komen, pri Andreji Krt, tel.
05/73-10-450.
Občina Komen
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Št. 41404-21/2003-4/5
Ob-98997
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 16. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) in 2. člena Pravilnika o
sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 57/03) župan Občine Kamnik objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih
programov v Občini Kamnik za leto
2003
1. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi za leto 2003, namenjeni mladim v starosti od 14 do 29 let.
2. Na razpisu lahko kandidirajo organizacije ali skupine mladih, ki delujejo neprofitno, in sicer društva, zveze društev v lastnem imenu ali v imenu tistih društev, ki jo
za to pooblastijo ter mladinski sveti.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje: kandidati morajo predložiti podroben opis prijavljenega programa in načrt za njegovo izvedbo; kandidati morajo predložiti jasen finančni
načrt, iz katerega je razviden delež lastnih
prihodkov v skupni finančni konstrukciji; kandidat mora za izvajanje projektov zagotoviti
najmanj 50% delež sofinanciranja programa
iz drugih (neproračunskih) virov; kandidat ne
sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do naročnika za preteklo leto.
4. Obseg razpoložljivih sredstev: 2 milijona SIT.
5. Merila za izbor mladinskih programov:
delež lastnih sredstev za izvedbo programa; število mladih, vključenih v programe;
struktura mladih, vključenih v programe
(vključuje mlade z manj priložnostmi, z manj
priviligiranega socialno-ekonomskega okolja, mlade iz ogroženih družin, npr. odvisnosti v družini, fizično in psihično nasilje, šolske osipnike, invalide); reference prijavitelja
pri izvajanju programov za mlade; sodelovanje z drugimi skupinami, organizacijami in
institucijami v programu; program bo izveden na občinskem, medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju; obseg in kvaliteta predlaganega programa; spodbujanje sodelovanja med mladimi; spodbujanje medgeneracijskega
povezovanja (prostovoljno delo); inovativnost programa oziroma inovativnost pristopa k reševanju problemov z različnih področij življenja lokalne skupnosti; spodbujanje
osebne avtonomije mladih; spodbujanje
učinkovite izrabe prostega časa mladih; program spodbuja neformalno izobraževanje
mladih; program oziroma projekt omogoča
doživljanja pozitivnih izkušenj, pridobivanje
pozitivne samopodobe mladostnikov in
spoznavanje lastnih možnosti za napredek;
preventivna narava programa (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena
in fizična zloraba v družinah); spodbujanje
družbene integracije mladih; program pomaga odpravljati različne oblike diskriminacije ter spodbuja boljše razumevanje bogastva različnosti; program je v korist lokalne skupnosti.
6. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dvignete na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Kamnik (Glav-

ni trg 24, Kamnik), soba št. 48, v času
uradnih ur, in sicer od ponedeljka, 28. julija
2003, do roka za oddajo prijav.
7. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do ponedeljka, 8. septembra 2003,
do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele
vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
8. V roku prispele, popolne in pravilno
izpolnjene vloge bodo ovrednotene v skladu z merili za sofinanciranje mladinskih programov v Občini Kamnik.
9. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja
vlog z odločbo župana Občine Kamnik.
10. Z izbranimi izvajalci mladinskih programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
11. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite
na naslov: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis
– Sofinanciranje mladinskih programov v
Občini Kamnik za leto 2003 – Ne odpiraj!«.
12. Podrobnejše informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, in sicer pri Nataši Bider (tel.
01/83-18-122).
Občina Kamnik
Št. 4652-139/2003
Ob-98819
Mestna občina Koper na podlagi 80f.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. K4652-91/2002 z
dne 10. julija 2003, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča na območju ZN Slavček za
gradnjo objektov
1. Predmet prodaje je zemljišče z naslednjimi parcelnimi številkami: parc. št.
1464/1 v izmeri 30.051 m2, 1464/4 v
izmeri 2.126 m2, 1464/3 v izmeri 8.363 m2,
1550/46 v izmeri 874 m 2, 1550/41 v izmeri 424 m2, 1469/2 v izmeri 129 m2, 1469/1
v izmeri 1.223 m2, 1470/3 v izmeri 342 m2,
1464/2 v izmeri 196 m2, 1550/45 v izmeri
56 m2, v skupni izmeri 43.784 m2, vse v
katastrski občini Koper za izhodiščno ceno
zemljišča 31.973,00 SIT/m2 na dan 31. 5.
2003. V navedeni ceni ni vključen davek na
dodano vrednost (DDV).
Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Zemljišče se prodaja za gradnjo objektov za opravljanje dejavnosti razvedrila, prostega časa, rekreacije in poslovno-trgovske
dejavnosti.
2. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
mora kupec plačati 25% celotne kupnine,
– najkasneje v roku 2 let od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati preostali del
kupnine, s tem da lahko kupec plačuje preostali del kupnine v več obrokih;
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča
iz tega razpisa velja v kolikor je celotna ku-
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pnina plačana najkasneje v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe o prodaji, v nasprotnem
primeru se neplačani del plačila preračuna
na dan sklenitve prodajne pogodbe v EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije ter na
dan plačila preračuna v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije,
– kupec pridobi lastninsko pravico na
zemljišču po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
3. Zemljišče, ki je predmet prodaje, je
delno komunalno opremljeno. V programu
opremljanja, ki bo sprejet skupaj s prostorskim aktom, bo določen obseg izgradnje
potrebne komunalne infrastrukture, rok in
financiranje izgradnje ter višina komunalnega prispevka, katerega je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati investitor gradnje objektov.
4. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za centralne dejavnosti v mestu Koper, ki se ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu Slavček v
Kopru (Uradne objave, št. 7/94 z dne 15.
4. 1994). Za gradnjo objektov, za katere se
zemljišče prodaja, bo potrebna sprememba
prostorskega akta. Po izbiri najugodnejše
ponudbe bo Mestna občina Koper začela
postopek za spremembo prostorskega akta. Kupec krije stroške spremembe prostorskega akta.
5. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper z oznako »za javni razpis št.
K4652-139/2003 do ponedeljka 11. avgusta 2003 do 12. ure. Na ovojnici mora biti
naveden točen naziv ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– predvideni program dejavnosti z idejno zasnovo objekta in finančni načrt investicije (predvidena ocena investicije, finančni
viri...),
– terminski plan za izgradnjo objekta na
prodanem zemljišču s tem, da rok za začetek gradnje objekta (objektov) ne sme biti
daljši od 3 let od nakupa zemljišča in rok
dokončanja objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od 3 let od
pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt se šteje objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper lahko
zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec zemljišča ne
izpolni roka iz te točke razpisa in uveljavlja
nastalo škodo.

Št.

7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper
številka: 01250-0100005794, obvezni sklic
na številko »00« K4652-139/2003. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez
obresti v osmih dneh po sprejemu sklepa o
izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe in potrdilo o državljanstvu za fizične osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
8. Ponudnik lahko oddano ponudbo za
nakup zemljišča dopolni do roka za oddajo
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
Ponudnik lahko umakne oddano ponudbo
do roka, ki je določen za odpiranje ponudb.
9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
– ponujena višina kupnine: 40%, kar pomeni, da bo najvišja ponujena kupnina prejela 4 točke, prva naslednja nižja 2 točki
manj, in vsaka naslednja po 1 točko manj,
– predviden program dejavnosti z idejno
zasnovo predvidenega objekta: 40%, kar
pomeni, da program, ki najbolj ustreza razvojnim načrtom Mestne občine Koper prejme 4 točke, naslednji 1 točko, ostali 0 točk,
– rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni za najkrajši rok izgradnje bo ponudnik
prejel 3 točke, naslednji 1 točko, ostali 0
točk.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali
na javnem razpisu, in sicer v roku petnajst
dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
12. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
13. Pogoji iz tega javnega razpisa so
sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
Pogodba o prodaji se sklene v obliki notarskega zapisa. Za vse svoje obveznosti po
pogodbi, kupec izrecno izjavlja in soglaša z
neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa
14. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča. Kupca bremenijo tudi stroški priključkov na posamezne komunalne
objekte in naprave in vsi stroški povezani s
pridobivanjem gradbenega dovoljenja.
15. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
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omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
16. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
26. 8. 2003 ob 10.30 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
17. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03).
18. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne
občine
Koper,
tel.
05/66-46-285.
Mestna občina Koper
Št. 4652-139/2003
Ob-98820
Mestna občina Koper na podlagi 80f.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta Mestne občine Koper št. K4652-91/2002 z
dne 10. julija 2003, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
zemljišča na območju ZN Ob
Kolodvorski za gradnjo
trgovsko-poslovnih objektov
1. Predmet prodaje je zemljišče z naslednjimi parcelnimi številkami: 1570/9 v
izmeri 10.228 m2, 1570/44 v izmeri 8.968
m2, 1570/43 v izmeri 5.227 m2, 1570/46
v izmeri 5.979 m2, v skupni izmeri 30.402
m2, vse v katastrski občini Koper za izhodiščno ceno zemljišča 31.741,99 SIT/m2 na
dan 31. 5. 2003. V navedeni ceni ni vključen davek na dodano vrednost (DDV).
Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
2. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– v roku 30 dni od sklenitve pogodbe
mora kupec plačati 30% celotne kupnine,
– najkasneje v roku 1 leta od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati preostali del
kupnine; če kupec ne plača preostalega
dela kupnine v navedenem roku, se šteje
plačani del kupnine kot kupnina za sorazmerni del zemljišča v skladu z zazidalnim
načrtom za to območje in se pogodba za
ostali del zemljišča sporazumno razveže.
Mestna občina Koper bo izdala zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
za plačani del zemljišča,
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča
iz tega razpisa velja v kolikor je celotna kupnina plačana najkasneje v roku 30 dni od
sklenitve pogodbe o prodaji, v nasprotnem
primeru se neplačani del plačila preračuna
na dan sklenitve prodajne pogodbe v EUR
po srednjem tečaju Banke Slovenije ter na
dan plačila preračuna v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije,
– kupec pridobi lastninsko pravico na
zemljišču po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo
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razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si
Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
3. Investitor komunalne opreme na območju zazidalnega načrta je Mestna občina
Koper, ki bo zemljišče opremila v skladu z
zazidalnim načrtom.
4. Investitor gradnje objektov je dolžan
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek.
5. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za centralne dejavnosti v mestu Koper, ki se ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu Ob Kolodvorski (Uradne objave, št. 20/93, 31/02).
V primeru, da bo kot najugodnejša izbrana
ponudba za gradnjo objektov, ki niso v celoti v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom,
bo Mestna občina Koper na pobudo kupca
začela postopek za spremembo prostorskega akta. Kupec krije stroške izdelave spremembe prostorskega akta.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, z oznako »za javni razpis št.
K4652-138/2003 do ponedeljka 11. avgusta 2003 do 12. ure. Na ovojnici mora biti
naveden točen naziv ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– predvideni program dejavnosti z idejno zasnovo objekta in finančni načrt investicije (predvidena ocena investicije, finančni
viri...),
– terminski plan za izgradnjo objekta na
prodanem zemljišču s tem, da rok za začetek gradnje objekta (objektov) ne sme biti
daljši od 3 let od nakupa s zemljišča in rok
dokončanja objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od 3 let od
pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt se šteje objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper lahko
zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec zemljišča ne
izpolni roka iz te točke razpisa in uveljavlja
nastalo škodo.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper
številka: 01250-0100005794, obvezni sklic
na številko »00« K4652-138/2003. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez
obresti v osmih dneh po sprejemu sklepa o
izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe in potrdilo o državljanstvu za fizič-
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ne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
9. Ponudnik lahko oddano ponudbo za
nakup zemljišča dopolni do roka za oddajo
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
Ponudnik lahko umakne oddano ponudbo
do roka, ki je določen za odpiranje ponudb.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
– ponujena višina kupnine: 40%, kar pomeni, da bo najvišja ponujena kupnina prejela 4 točke, prva naslednja nižja 2 točki
manj, in vsaka naslednja po 1 točko manj,
– predviden program dejavnosti z idejno
zasnovo predvidenega objekta: 40%, kar
pomeni, da program, ki najbolj ustreza razvojnim načrtom Mestne občine Koper prejme 4 točke, naslednji 1 točko, ostali 0 točk,
– rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni za najkrajši rok izgradnje bo ponudnik
prejel 3 točke, naslednji 1 točko, ostali 0
točk.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali
na javnem razpisu in sicer v roku petnajst
dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru
najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
13. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
14. Pogoji iz tega javnega razpisa so
sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
Pogodba o prodaji se sklene v obliki notarskega zapisa. Za vse svoje obveznosti po
pogodbi, kupec izrecno izjavlja in soglaša z
neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa
15. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča. Kupca bremenijo tudi stroški priključkov na posamezne komunalne
objekte in naprave in vsi stroški povezani s
pridobivanjem gradbenega dovoljenja.
16. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
17. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
26. 8. 2003 ob 10. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
18. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03).
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-285.
Mestna občina Koper

Št. 46502-0053/2003-43/06 Ob-98751
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter
sklepov 7. seje Sveta Mestne občine Kranj
z dne 26. 6. 2003 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
– nepremičnina – komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče parcelna
številka 777, stavbišče v izmeri 104 m2 in
dvorišče v izmeri 694 m 2, parcelna številka
779/1, njiva v izmeri 4.061 m2 in sadovnjak
v izmeri 400 m2, ter parcelna številka
779/2, njiva v izmeri 218 m2 in sadovnjak v
izmeri 100 m2, vse vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kopru
številka 79, k.o. Oltra, skupaj s hišo, ki stoji
na zemljišču parcelna številka 777, z naslovom Valdoltra številka 94 pri Ankaranu, za
izklicno ceno 185 EUR/m2 (plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila) brez
vključenega davka na dodano vrednost.
Mestna občina Koper ima na podlagi
Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave
št. 17/03) predkupno pravico na navedeni
nepremičnini.
II. Nepremičnina opredeljena v I. točki
javnega razpisa bo naprodaj na javni dražbi,
ki bo v sredo, 10. 9. 2003, ob 12. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, in tej predložijo dokazilo o plačilu kavcije.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti notarsko
overjeno pisno pooblastilo, fizična oseba
pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati kavcijo v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil, v
višini 25,000.000 SIT. Kavcijo je potrebno
nakazati na račun, št. 01252-0100006472
sklic
na
številko
odobritve
18
75515-2010003-43060003 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo kavcije za
javno dražbo«.
Dražitelji morajo dokazila o plačani kavciji in državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, predložiti na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do petka, 5. 9. 2003, do 12. ure.
Plačana kavcija se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe oziroma po izteku roka iz 88. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02). Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so
na strani dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
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V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj,
v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenjenem notarskem zapisu, oziroma v roku 8 dni po overitvi pogodbe pri notarju.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost, stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnino, za katere
je izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
pri čemer se bo pri končni ceni upoštevala
izklicna cena v EUR/m2, povečana za znesek, dosežen z draženjem izraženim v
SIT/m2,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
Mestna občina Kranj
Št. 46502-0041/2003-43/06 Ob-98752
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) ter
sklepov 7. seje Sveta Mestne občine Kranj
z dne 26. 6. 2003 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine in projekta
PGD in PZI zunanje ureditve in
komunalne opreme, ter enotno
gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjskih blokov, kotlovnice in
garažne hiše v Gradbinčevi jami
I. Predmet prodaje je:
– nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 454/5, poslovna stavba v skupni izmeri 1.031 m2, v deležu 59/100, del
zemljišča parcelna številka 454/6, dvorišče v skupni izmeri 4.414 m2, v izmeri
1.692 m2, zemljišče parcelna številka
454/22, stanovanjska stavba v skupni izmeri 321 m2 in zemljišče parcelna številka
454/24, stanovanjska stavba v skupni izmeri 1 m2, v skupni približni izmeri 2.014 m2
po ceni 19.401 SIT/m2, kar za 2.014 m2

Št.

skupaj znese 39,073.614 SIT in 608,29 m2
objekta na zemljišču parcelna številka
454/5, za ceno 19,516.060 SIT, skupaj
torej 58,589.674 SIT, in projekt PGD in PZI
zunanje ureditve in komunalne opreme, ter
enotno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjskih blokov, kotlovnice in garažne hiše v Gradbinčevi jami, v skupni vrednosti
8,000.000 SIT;
za izklicno ceno 230 m2 neto dokončanih in vseljivih stanovanjskih površin, skupaj
s pripadajočim številom m2 shramb, pomožnih prostorov in parkirišč, kar v naravi predstavlja približno 4,6 stanovanjske enote,
vsake s predvideno kvadraturo približno
50 m2.
Na zemljišču parcelna številka 454/5
izmeri 1.031 m2, stoji objekt na naslovu:
Zlato polje 3 K v Kranju. Lastnika objekta
na naslovu: Zlato polje 3 K v Kranj sta trgovsko podjetje Allimex int. d.o.o., izvoz,
uvoz, trgovina na drobno in proizvodnja, Dolenjska cesta 325, 1291 Škofljica in sicer
dela objekta s površino 422,71 m2 in Mestna občina Kranj, in sicer dela objekta s
površino 608,29 m2. Objekt je lociran na
Zlatem polju v Gradbinčevi jami. Del objekta, ki je v lasti Allimex int, d.o.o. se je uporabljal kot poslovni prostor – trgovina, preostali del objekta, ki je v lasti Mestne občine
Kranj, prej pa v lasti Gradbinca d.d. – v
stečaju, se je uporabljal kot objekt družbene prehrane.
Na zemljišču, ki je predmet prodaje, je
predvidena gradnja dveh zidanih stanovanjskih blokov s 16 stanovanjskimi enotami in
tlorisno površino 28,20 m X 9,40 m, kotlovnice in garažne hiše.
II. Nepremičnina opredeljena v I. točki
javnega razpisa bo naprodaj na javni dražbi,
ki bo v ponedeljek, 11. 8. 2003, ob 10. uri
v sejni dvorani št. 14 na naslovu: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji javne dražbe:
Pisna dokumentacija mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično številko in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS ali priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– reference ponudnika,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,
– dokazilo o registraciji pri pristojnem
organu (redni izpisek iz sodne evidence ali
dokazilo davčne uprave – priglasitveni list
za s.p.),
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (izpisek iz sodne evidence ali
dokazilo davčne uprave ali zbornice),
– dokazilo, da mu v zadnjih petih letih ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost (izpisek iz sodne evidence ali dokazilo davčne
uprave ali zbornice),
– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
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kih in drugih obveznostih (potrdilo davčnega organa za davke in prispevke), za poslovne obveznosti to dokaže z lastno izjavo,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, pod izvajalcev in kooperantov,
– dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega zbiranja ponudb in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom (potrdilo
pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti oziroma overjena kopija odločbe – dovoljenja upravne enote ali obrtnega dovoljenja oziroma odločbe obrtne zbornice o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne
oziroma obrti podobne dejavnosti),
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti (obrazca BON1 in 2 oziroma BON3
ali vsebinsko enakovredne obrazce ponudnikove poslovne banke ali podatke iz bilance stanja in bilance uspeha za zadnja tri
obračunska leta in potrdilo ponudnikove
banke, da njegov račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran),
– dokazilo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (seznam
najvažnejših opravljenih gradenj v zadnjih
treh letih z zneski, datumi in nazivom naročnikov – pogodbenikov ter potrdili teh naročnikov – pogodbenikov, opis ponudnikove
tehnične opremljenosti, navedba ponudnikovih delavcev, ki bodo odgovorni za izvedbo),
– izjava, da podatki niso zavajajoči oziroma, da so resnični,
– ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje tudi njegovi podizvajalci, če jih
navaja v ponudbi, izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano na isti način, kot se
zahteva za ponudnika, ponudnik naj da izjavo, da bo v primeru neizpolnitve pogojev za
posameznega podizvajalca ponudnik predvideno delo opravil sam.
Dražitelji morajo zgoraj navedeno dokumentacijo predložiti Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do četrtka, 7. 8. 2003, do 12. ure
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj –
Javni razpis za prodajo nepremičnine in projekta PGD in PZI zunanje ureditve in komunalne opreme, ter enotno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjskih blokov, kotlovnice in garažne hiše v Gradbinčevi jami«.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe.
V. Kupec bo kupnino za predmet prodaje plačal v obliki določenega števila m2 neto
dokončanih in vseljivih stanovanjskih površin, skupaj s pripadajočim številom m2
shramb, pomožnih prostorov in parkirišč.
Rok izdelave predvidenih stanovanjskih blokov in s tem plačilo kupnine Mestni občini
Kranj kot prodajalcu v obliki določenega števila neto dokončanih in vseljivih stanovanjskih površin, skupaj s pripadajočim številom m2 shramb, pomožnih prostorov in parkirišč je 12 mesecev po pravnomočnosti
gradbenega dovoljenja za posamezen ob-
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jekt. Kupec se bo s pogodbo zavezal, da
bo v primeru, da najkasneje v roku 12 mesecev po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja Mestni občini Kranj ne bo izročil
določenega števila m2 neto dokončanih in
vseljivih stanovanjskih površin, skupaj s pripadajočim številom m2 shramb, pomožnih
prostorov in parkirišč kot kupnino za predmet prodaje, plačal kupnino za predmet prodaje v višini 99,884.511 SIT v roku najkasneje 14 mesecev po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
VI. Davek na promet z nepremičninami
oziroma davek na dodano vrednost ter vse
ostale stroške nastale na podlagi prodaje
nosi kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je pravočasno predložil pravilno označeno in popolno dokumentacijo na način, določen v III. točki tega
razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji dvigajo ceno za najmanj 1
m2 neto dokončanih in vseljivih stanovanjskih površin,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
Mestna občina Kranj

Javne dražbe
Ob-98705
Popravek
V objavi javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. Drensko rebro, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 66-67 z dne 11. 7.
2003 se popravi 2. točka dražbe tako, da
se glasi:
2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je:
– stanovanjska hiša s svinjakom in s pripadajočim stavbnim zemljiščem skupne površine 277 m2, na parc. št. 435/2, k.o. Drensko rebro (Drensko rebro 44, Lesično),
– gospodarsko poslopje s pripadajočim
stavbnim zemljiščem skupne površine
889 m2, na parc. št. 438/2, k.o. Drensko
rebro.
Za stanovanje v objektu Drensko rebro
44 je sklenjeno najemno razmerje.
Stanovanjska hiša in gospodarski objekt
se prodajata pod pogojem, da se najemno
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razmerje za stanovanjsko hišo prekine po
preteku enega leta in pol od sklenitve prodajne pogodbe. Do prekinitve najemnega
razmerja se mora zaračunavati neprofitna
najemnina. Z gospodarskim objektom lahko kupec razpolaga takoj po overitvi kupoprodajne pogodbe.
Predmet prodaje se prodaja v paketu.
Občina Kozje
Št. 465-02-5/2003
Ob-98748
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93,… 51/02),
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur.
l. RS, št. 29/99, 24/03), v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, z dne 10. 6. 2003, objavlja Mestna
občina Slovenj Gradec
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet prodaje: del stavbnega zemljišča s parc. št. 1004/8, 746/2, 752, 751
vse k. o. Slovenj Gradec, za izgradnjo objekta B, v površini 3.600 m2 in objekta C, v
površini 2.700 m2, v skladu z Zazidalnim
načrtom »CT 1 – južni vstop 2«, ki ga je
izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor (Ur. l. RS, št. 91/02).
3. Cena stavbnega zemljišča iz 2. točke
tega razpisa znaša 6.600 SIT za en m2 zemljišča. Izklicna cena za celotno zemljišče,
predvideno za izgradnjo objekta B znaša
23,760.000 SIT, izklicna cena za zemljišče, predvideno za izgradnjo objekta C pa
17,820.000 SIT.
4. Razpisni pogoji:
– Dražba bo potekala ločeno, in sicer za
objekt B in objekt C.
– Rok za sklenitev predpogodbe za prodajo zemljišča z uspelim dražiteljem je 8 dni
od zaključene javne dražbe, rok za sklenitev notarskega zapisa je 15 dni po pravnomočno končanem postopku geodetske odmere.
– Uspeli dražitelj mora prvo polovico kupnine plačati v 8. dneh po sklenitvi prodajne
predpogodbe, drugo polovico pa v roku 8 dni
od sklenitve notarskega zapisa. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske
pravice. Če dražitelj ne podpiše predpogodbe in pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na njegovi strani, Mestna občina
Slovenj Gradec zadrži njegovo kavcijo.
– Kupec mora pričeti z gradnjo v roku 6
mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe –
notarskega zapisa in jo dokončati najkasneje
do konca leta 2004. V primeru, da kupec ne
izpolni teh pogojev, je dolžan zemljišče vrniti
Mestni občini Slovenj Gradec v prvotnem
stanju ter poravnati vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastali prodajalcu.
– Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in so na Mestno občino Slovenj
Gradec pravočasno predložili pisno ponudbo za javno dražbo.
5. Interesenti za sodelovanje na javni
dražbi naj svoje pisne ponudbe za javno
dražbo pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v

vložišče Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, najkasneje
do torka, 19. 8. 2003, do 14. ure, z oznako »Ponudba za javno dražbo št. 465–02–
5/2003 – Ne odpiraj!«
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh spodaj naštetih obveznih sestavin, bo izločena
iz postopka že v postopku odpiranja ponudb. Prodajalec si pridržuje pravico, da
bo v postopku odpiranja ponudb izločil tudi
ponudbo, ki po njegovi presoji ne bo dokazovala solventnosti podjetja.
Ponudba mora obvezno vsebovati:
– naziv dražitelja, njegov točni naslov in
davčno številko,
– predmet / obseg ponudbe: objekt B
ali objekt C. V primeru, da bo dražitelj sodeloval pri draženju obeh objektov, naj odda ponudbi ločeno in označi objekt.
– podatki o solventnosti podjetja in boniteti (BON 1 in BON 2 ali BON 3 oziroma
potrdilo o povprečnem stanju sredstev na
žiro računu za zadnje 3 mesece, ki ne sme
biti starejše kot 30 dni in zaključni račun),
– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije, v višini 10%
izklicne cene, kar znaša 2,376.000 SIT v
primeru, da bo dražitelj sodeloval na dražbi
za objekt B (in) ali 1,782.000 SIT v primeru,
da bo dražil objekt C, katera naj bo nakazana na TRR št. 01312-0100010322, skl. št.
465–02–5-2003, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo – objekt B in (ali) C«,
– pisno izjavo, da dražitelj sprejema vse
razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo ter pogoje, določene v Zazidalnem načrtu,
– idejna arhitektonska zasnova bodočega objekta z opredeljeno namembnostjo objekta
6. Pravila dražbe in drugi pogoji:
– Predložitev pisne ponudbe za javno
dražbo je predpogoj za sodelovanje na javni dražbi.
– Kot najnižji znesek višanja se določi
100.000 SIT.
– Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
– Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v roku 8 dni po zaključku javne dražbe.
7. Javna dražba bo potekala v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec, v ponedeljek, 25. 8. 2003 ob 8.30, za objekt B in
ob 9.30, za objekt C. Komisija za izvedbo
javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
8. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, ali po telefonu
št. 02 88 121 29 – kontaktna oseba Tanja
Jeromel (do 7. 8. 2003) in tel. 02/881-2146 – Branko Malek (od 8. 8. 2003 do 18.
8. 2003). Na vpogled je Zazidalni načrt »CT
1 – južni vstop 2«. Razpisna dokumentacija
je na voljo v vložišču Mestne občine Slovenj
Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Ob-98749
465-02-3/2003
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
14/95, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03), Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99, 24/03) in Sklepa občinskega sveta št. 465-02-3/2003 ter št. 46502-4/2003 z dne 16. 6. 2003, Mestna
občina Slovenj Gradec objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje:
A) Poslovni objekt Pameče – bivši kulturni dom, na parc št. 93, v izmeri 202 m2,
s pripadajočo komunalno ureditvijo in zemljiščem: dvorišče s parc. št. 819/2 v izmeri
691 m2 in pašnik s parc. št. 809/2 v izmeri
465 m2, vse vpisano pri vložku št. 267 k.o.
Pameče.
Nepremičnine se nahajajo v naselju Pameče, ki je ca. 3 km oddaljeno od Slovenj
Gradca, ob asfaltni krajevni cesti. Objekt je
bil zgrajen pred letom 1940, nazadnje je
služil kot kulturni dom. Objekt sedaj ni več v
uporabi, razen dela kleti, kjer je zbiralnica
mleka. Priključen je na električno omrežje
in vodovod.
B) Stara osnovna šola Turiška vas, na
parc št. 955/2, v izmeri 150 m2, s pripadajočo komunalno ureditvijo in zemljiščem:
dvorišče s parc. št. 955/2 v izmeri 259 m2,
vpisano pri vložku št. 153 in vrt s parc. št.
960/2 v izmeri 221 m2, vpisano pri vložku
št. 407, vse k.o. Dobrava.
Nepremičnine se nahajajo v naselju Turiška vas, ki je ca. 6 km oddaljeno od Slovenj Gradca, ob asfaltni krajevni cesti. Objekt je starejšega datuma, v njem je bila
osnovna šola, kasneje pa je služil kot skladišče. Objekt sedaj ni več v uporabi. Priključen je na električno omrežje in vodovod.
3. Izklicna cena ter najnižji znesek višanja
Izklicna cena za nepremičnino pod A:
15,500.000 SIT; najnižji znesek višanja
100.000 SIT.
Izklicna cena za nepremičnino pod B:
6,600.000 SIT; najnižji znesek višanja
50.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od
podpisa prodajne pogodbe na transakcijski
račun Občine Slovenj Gradec, št. 013120100010322, sklic 465-02-4/2003 (če gre
za nepremičnine pod A) ali sklic 465-023/2003 (če gre za nepremičnine pod B).
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo 25. 8. 2003 ob 12. uri
za nepremičnine pod A in ob 13. uri za
nepremičnine pod B, v sejni sobi Mestne
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene

Št.

nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Mestne občine Slovenj Gradec št. 013120100010322, sklic 465-02-4/2003 (če
gre za nepremičnine pod A) ali sklic 46502-3/2003 (če gre za nepremičnine pod
B), s pripisom »plačilo kavcije za javno dražbo« z oznako A ali B (ali oboje, če bodo
dražili oba objekta). Pred začetkom javne
dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom
o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS (fizične osebe) ter dokazilo
o plačilu kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe
Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba najkasneje v roku 30
dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na strani dražitelja, Mestna občina Slovenj Gradec zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo) nosijo kupci.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03).
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostalih informacijah interesenti dobijo na
Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna
oseba Tanja Jeromel, tel. 02/881-21-29
(do 7. 8. 2003) in Branko Malek, tel.
02/881-21-46 (od 8. 8. do 18. 8. 2003).
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-98955
SGP Posavje Sevnica d.d., Trg svobode
9, 8290 Sevnnica razpisuje
javno dražbo
za prodajo dela nepremičnega premoženja, ki bo dne 4. 8. 2003 ob 12. uri, na
sedežu podjetja, Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
I. Predmet prodaje
1. Nepremičnine po skupni izklicni ceni
79,029.982,34 SIT neto, ki zajemajo:
1.1 Solastniški delež v višini 88/100 na
parcelni št. 137 v izmeri 1.391 m2, pripisani
k vl. štev. 1019 k.o. Brežice, kar v naravi
predstavlja objekt Dom učencev Brežice,
1.2 parc. št. 138/1, v izmeri 5.928 m2,
parc. št. 140 v izmeri 10 m2 in parc. št.
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141 v izmeri 15 m2, vse vpisane pod vl. št.
132 k.o. Brežice, kar v naravi predstavlja
funkcionalno zemljišče Doma učencev Brežice.
Navedene nepremičnine se prodajajo izključno kot zaključena celota.
II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe, ki pred začetkom
javne dražbe predložijo:
– dokazila o plačilu 5% varščine (potrjeni virman ali potrjeno položnico),
– fizične osebe potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije (za nakup nepremičnine) in osebni dokument,
– pravne osebe sklep o registraciji v
Republiki Sloveniji, ter pooblastilo osebi, ki
draži, za zastopanje na javni dražbi.
Pred javno dražbo mora vsak udeleženec plačati varščino v višini 5% izklicne cene, na transakcijski račun podjetja št.:
02970-0010328434 Nove ljubljanske
banke (tri dni prej) 1. 8. 2003. Plačana
varščina se bo uspešnemu kupcu vračunala v kupnino, drugim ponudnikom pa bo
brezobrestno vrnjena v 5 delovnih dneh.
Najmanjši ponudek za draženje je 100.000
SIT. Če na dražbo pristopita dva ali več ponudnikov in nihče, kljub plačani varščini ne
draži, se šteje, da so vsi od nje odstopili in
prodajalec vse varščine zadrži kot skesnino.
Kupec nepremičnine mora skleniti prodajno pogodbo v 30 dneh po opravljeni dražbi. Predkupno pravico lahko uveljavljajo
upravičenci s sodelovanjem na javni dražbi.
Celotna kupnina se nakaže na transakcijski
račun Nove ljubljanske banke v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je kupec v obeh primerih od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist podjetja kot skesnina. Plačano varščino se kupcu všteje v
kupnino.
Davek na promet nepremičnin ter morebitne druge davščine, stroške sestave prodajne pogodbe, notarske stroške in stroške
prepisa lastništva nepremičnine plača kupec.
Kupec dobi v last in posest kupljeno premoženje po plačilu celotne kupnine z morebitnimi pripadki.
Premoženje je na prodaj po sistemu »Videno – Kupljeno«.
Ogled predmeta javne dražbe in podrobnejše informacije o pogojih in pravilih dražbe so na voljo do 4. 8. 2003 po dogovoru
na tel. 07/81-61-300.
SGP Posavje Sevnica d.d.

Razpisi delovnih
mest
Ob-98501
III. OŠ Celje, Vodnikova 4, 3000 Celje,
razpisuje delovno mesto
pomočnika ravnatelja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, z imenovanjem za pomočnika, kot
to določa 56. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanje.
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Stopnja in smer izobrazbe: VII. stopnja
smer pedagogika in matematika.
Kandidati naj pošljejo prijavo z ustreznimi dokazili v 8 dneh po objavi.
III. Osnovna šola Celje
Št. 36/03
Ob-98567
Zavod za turizem občine Brežice, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi na podlagi 19. člena Statuta zavoda ter sklepa Sveta zavoda na 10. redni seji dne 24. 10.
2003 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visokošolska izobrazba,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj, od
tega tudi na področju turizma,
– aktivno znanje vsaj enega tujega svetovnega jezika,
– da predloži program dela za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Upoštevane bodo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, ki bodo prispele v 8 dneh po tej objavi, na naslov:
Zavod za turizem občine Brežice, Topliška
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, s pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za razpis direktorja«.
O izbiri bodo vsi kandidati obveščeni v
30 dneh po končanem postopku.
Zavod za turizem občine Brežice
Ob-98576
JZ SOCIO, Stanetova 4, 3000 Celje, v
skladu z 20. členom Statuta, Svet JZ SOCIO razpisuje prosto delovno mesto:
direktorja/ice.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– sposobnost organiziranja in vodenja.
Delovno razmerje se sklepa za mandat
4 let s pričetkom 3. 10. 2003
Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev s kratkim življenjepisom in programom dela zavoda in opredelitev lastne vloge pri tem, lahko pošljete v tajništvo na naslov: JZ SOCIO, Stanetova 4, 3000 Celje,
pod oznako »Za razpis«, v 15 dneh od dneva po objavi razpisa. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni/ne v roku 30 dneh po odločitvi.
Javni zavod SOCIO, Celje
Št. 111-55/03-0515
Ob-98629
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
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ločene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 121-11/2003
Ob-98630
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) predstojnik Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
sekretarja za področje upravljanja
človeških virov v upravi v Kadrovski službi Vlade Republike Slovenije, ki se
opravlja v nazivu sekretar
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterij kadrovske usmeritve,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj.
Izpolnjevati pa mora še posebne pogoje:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika in
– poznavanje programov na osebnem računalniku.
Kandidat mora prijavi priložiti diplomo o
uspešno zaključenem univerzitetnem študiju ali pridobljeni visoki strokovni izobrazbi
ter dokazilo o opravljeni specializaciji ali magisteriju kadrovske usmeritve.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, neizbrani kandidati pa
bodo o tem, da niso izbrani, pisno obveščeni v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajala Judita Bagon tel. 478-16-74.
Kadrovska služba
Vlade Republike Slovenije
Št. 111-2/2003
Ob-98674
Osnovna šola Frana Kocbeka, Gornji
Grad, objavlja prosta delovna mesta:
– vzgojiteljico predšolskih otrok z dopolnjevanjem učne obveznosti v podaljšanem bivanju za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pričetek dela 1. 9. 2003;
– pomočnico vzgojiteljice predšolskih
otrok za določen čas s polovičnim delovnim
časom od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2004;

– snažilko na podružnični šoli Nova Štifta za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pričetek dela 1. 9. 2003.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na OŠ
Fran Kocbek, Kocbekova cesta 21, Gornji
Grad.
O izbiri bomo prijavljene kandidate obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 20/01
Ob-98771
Upravni odbor Instituta informacijskijh
znanosti (IZUM) na podlagi 10. člena Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti razpisuje delovno mesto
direktorja IZUM-a (za petletni mandat).
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba s področja dela IZUM-a,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju razvoja informacijskih sistemov,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost vodenja, organiziranja in
koordiniranja.
Prijave z dokazili o izpoljnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 14 dneh po objavi na naslov: IZUM, Maribor, Prešernova 17,
2000 Maribor.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa.
UO IZUM
Št. 122-694/2003/1
Ob-98811
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, razpisuje prosto delovno mesto v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58:
dokumentalist/ka v glavni pisarni.
Zahtevani pogoji:
– srednja izobrazba – tehnične ali družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– obvladovanje programskih paketov
Microsoft Office.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z
dvomesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po
objavi na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba,
1000 Ljubljana, Dunajska 56, 58. Neizbrane kandidate bomo pisno obvestili v 8 dneh
od dne, ko je bila opravljena izbira. Informacije na tel. 478-91-83.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-693/2003/1
Ob-98812
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, Slovenija razpisuje prosto delovno mesto v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58:
svetovalec/ka v sektorju za sonaravno kmetijstvo, ki se izvaja v nazivu svetovalec/ka III.
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Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba – biotehniške
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika,
– obvladovanje programskih paketov
Microsoft.
Prednost bodo imeli kandidati/ke s poznavanjem GIS – orodij.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s
trimesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po
objavi na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba,
1000 Ljubljana, Dunajska 56, 58. Neizbrane kandidate bomo pisno obvestili v 8 dneh
od dne, ko je bila opravljena izbira. Informacije na tel.: 478-91-83.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Druge objave
Št. 58/2003
Ob-98685
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS:
ES
PI
AK1070 Andreja Baškovč, univ. dipl. inž.
kraj. arh.
A-1071 Uršula Mihelčič Glavan, univ. dipl.
inž. arh.
A-1072 Špela Videčnik, univ. dipl. inž.
arh.
A-1073 Slavko Škulj, univ. dipl. inž. arh.
A-1074 Tomaž Kejžar, univ. dipl. inž. arh.
A-1075 Primož Gorjup, univ. dipl. inž. arh.
AK1076 mag. Marta Vahtar, univ. dipl. inž.
kraj. arh.
A-1077 Nenad Vrtarič, univ. dipl. inž. arh.
A-1078 Stanislav Klemenčič, univ. dipl.
inž. grad.
G-1862 Franc Maleiner, univ. dipl. kom.
inž.
G-2137 Boštjan Rozman, univ. dipl. gosp.
inž.
G-2138 Antonija Simčič, univ. dipl. inž.
grad.
G-2139 Tomaž Krajnc, univ. dipl. inž.
grad.
G-2140 Gregor Sorč, univ. dipl. inž. grad.
G-2141 Uroš Sušec, univ. dipl. inž. grad.
G-2142 Marino Umer, univ. dipl. inž. grad.
G-2143 Petra Žiher, Sok univ. dipl. gosp.
inž.
G-2144 Alenka Kotar, univ. dipl. inž. grad.
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S-1209
S-1210

Alojz Klančnik, dipl. inž. str.
mag. Rudolf Šadl, univ. dipl. inž.
str.
E-1356 Alojz Šafarič, univ. dipl. inž. el.
E-1357 Stanislav Pugelj, univ. dipl. inž. el.
E-1358 Marko Klobčič, univ. dipl. inž. el.
TD0626 Alojzij Kozan, univ. dipl. inž. metal.
TD0627 Peter Pšaker, univ. dipl. inž. zoot.
Geo0193 Rok Rutar, univ. dipl. inž. geod.
Geo0194 Uroš Mekina, inž. geod.
Geo0195 Radivoje Drača, univ. dipl. inž. geod.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
R- številka v matični sekciji rudarske in
geotehnološke stroke,
Geo-matična sekcija geodetov
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 58/2003
Ob-98686
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja
Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:
ES
PI
A-0605 Tatjana Slavec, univ. dipl. inž. arh.
A-0493 Gordana Vesel, univ. dipl. inž.
arh.
A-0280 Niko Jurca, univ. dipl. inž. arh.
G-1813 Urška Petje, univ. dipl. inž. grad.
G-0544 Olga Miklič, univ. dipl. inž. grad.
G-1033 Alenka Andrejašič, univ. dipl. inž.
grad.
G-1958 Bojan Safran, inž. grad.
E-1340 mag. Albin Poljanec, univ. dipl.
inž. el.
E-0289 Boris Kresnik, univ. dipl. inž. el.
TD-0559 Stanko Silan, univ. dipl. inž. gozd.
S-9022 Katarina Glušič, str. tehnik
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
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PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 58/2003
Ob-98689
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev
Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na seji in sprejel sklep, da se iz članstva zbornice in imenika pooblaščenih inženirjev izbriše na podlagi lastne zahteve naslednje inženirje:
ES
PI
A-0909 Dušan Kramberger, univ. dipl. inž.
arh.
G-0993 Vlado Vidmar, inž. grad.
G-1655 Tatjana Prešern, inž. grad.
E-0557 Miran Šturm, univ. dipl. inž. el.
E-1027 Franc Nosan, univ. dipl. inž. el.
E-0310 Marjan Dimec, univ. dipl. inž. el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 58/2003
Ob-98690
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev
mirovanje statusa pooblaščenega
inženirja:
ES
PI
A-0455 Olga Pirih, univ. dipl. inž. arh.
A-1020 Violeta Lozar, univ. dipl. inž. arh.
A-0067 Ratimir Marašek, univ. dipl. inž.
arh.
G-1711 dr. Miklavž Čepon, univ. dipl. inž.
grad.
S-0542 Cvetko Privšek, inž. str.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-98587
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
81/2000, z dne 23. aprila 2003, nad ste-
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čajnim dolžnikom KONUS, d.o.o. – v stečaju, Mestni trg 18, Slovenske Konjice, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: počitniška hiša,
parc. št. 1095/20, stanovanjska stavba v
izmeri 53 m2 in dvorišče v izmeri 12 m2, vl.
št. 241, k.o. Hudinja.
2. Izklicna cena za objekt in opremo je
14,200.000 SIT. Varščina znaša 1,420.000
SIT in jo ponudnik plača na transakcijski račun
stečajnega dolžnika, št. 06000-0901622865,
odprt pri Banki Celje d.d.
3. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni po tej
objavi.
4. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno v zaprti ovojnici na naslov KONUS
d.o.o. – v stečaju, Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom »ponudba za
odkup St. 81/2000 – ne odpiraj«. Izbira bo
opravljena na Okrožnem sodišču v Celju.
5. Ponudbe brez vplačane varščine so
neveljavne.
6. Postopek zbiranja ponudb, pogoji za
udeležbo in pogoji prodaje so razvidni v objavi zbiranja ponudb, na sedežu stečajnega
dolžnika.
7. Informacije v zvezi s prodajo nepremičnine dobijo interesenti na tel.
03/759-37-40, v času od 9. do 12. ure.
KONUS, d.o.o, – v stečaju
Slovenske Konjice
Ob-98994
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, na podlagi
Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem
(Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01) ter letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto
2003, dopolnjenem na seji občinskega sveta dne 17. 4. 2003 in sprejetim sklepom
občinskega sveta, št. 06202-0042/03 z
dne 17. 7. 2003, objavlja
ponovno javno ponudbo
za prodajo terjatve
1. Predmet prodaje je zapadla terjatev
upnice Občine Šmarje pri Jelšah do dolžnika Franca Babiča, Srebernik 4, 3254 Bistrica ob Sotli. Terjatev iz prejšnjega stavka
je terjatev na podlagi sklepa o dedovanju,
opr. št. D 223/00, kot stroški doplačila Občine k polni ceni domske oskrbe.
2. Izklicna cena za prodajo terjatve znaša 2,578.580,10 SIT.
3. Ponudbe morajo biti vložene najkasneje do 7. 8. 2003, do 11. ure, v zaprti
ovojnici, na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako “Javna prodaja terjatve – ne
odpiraj”.
4. Odpiranje ponudb bo 7. 8. 2003, ob
12. uri, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah. Na odpiranju ni višanja ponudb.
5. Rok vezanosti na ponudbo je 11. avgust 2003, kakor tudi rok za sprejem ponudbe, pri čemer si prodajalka pridržuje pravico,
da ne sprejme nobene od prispelih ponudb.
Prodajalka ne jamči za izterljivost terjatve.
6. Kot najugodnejši ponudnik se šteje
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ter krajši
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rok plačila, ki pa ne sme biti daljši od osmih
dni od sklenitve pogodbe.
7. Morebitni davek na dodano vrednost
plača kupec terjatve na podlagi izstavljenega računa upnice.
8. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki so položile varščino.
9. Varščino v višini 10% izklicne cene,
kar znaša 249.096 SIT, plačajo ponudniki
do izteka roka za predložitev ponudb na
račun Občine Šmarje pri Jelšah, št.
01324-0100003720, sklic 20100. Potrdilo
o plačani varščini mora biti predloženo na
samem odpiranju ponudb. Varščino bomo
izbranemu ponudniku vračunali v kupno pogodbo, neizbranemu ponudniku bomo varščino brez obresti vrnili najkasneje v petih
dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
10. Z najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena pogodba o prodaji terjatve, kupec pa mora v ponujenem roku oziroma
najkasneje v roku 8 dni poravnati celotno
kupnino, sicer varščina zapade. Lastništvo
terjatve preide na kupca s plačilom celotne
kupnine.
11. Vse dodatne informacije v zvezi z javno ponudbo za prodajo terjatve je lahko
dobiti na tel. 03/81-71-600, Občina Šmarje pri Jelšah.
Občina Šmarje pri Jelšah

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 25201-965/2003 1205
Ob-98487
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na
podlagi 44. člena Zakona o tujcih
(ZTuj-1-UPB1, Uradni list RS, št. 108/02
– prečiščeno besedilo) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP,
Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi izdaje dovoljenja za začasno prebivanje Rexhepu Shali, z zadnjim začasnim
prebivališčem na naslovu Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana 31, naslednji sklep;
Rexhep Shala, roj. 12. 12. 1977, v kraju Zocihte, Srbija, z zadnjim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na naslovu
Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana 31, se v postopku razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje, po uradni dolžnosti, postavi začasna zastopnica Majda
Struna, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku,
dokler ne nastopi stranka sama oziroma
njen pooblaščenec.
Št. 2/05-09-21102-429/2002-13 Ob-98709

Republika Slovenija, 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 Ribnikar Smiljana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Ribnikar Smiljanu, roj.15. 11. 1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Zabretova ulica 5, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
Št. 2/05-29-21102-474/2003-10Ob-98828

Upravna enota Ljubljana na podlagi 1.
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kocjan Dušana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Kocjan Dušanu, roj. 3. 10. 1975, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani,
Šišenska 44, 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.226-305/2002-3
Ob-98883
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zadevi izdaje
Odločbe na podlagi prvega odstavka 175.
člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l.
RS, št. 30/98, 33/00 – Odločba US,
39/00 – popravek Odločbe US, 49/00 –
Sklep US, 61/00, 100/00 – Odločba US,
21/02, 54/02 – Odločba US, 67/02) in
po pooblastilu načelnika Upravne enote
Hrastnik, št. 012-3/95 z dne 12. 10.
1995, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Mojca Selič, zaposlena na Upravni
enoti Hrastnik, se postavi za začasno zastopnico za vročicev Odločbe št.
226-305/02-2 z dne 8. 7. 2003, izdane
Hopovac Sajmi, katere prebivališče je
naznano.
Odločba je bila izdana v postopku odvzema registrskih tablic in črtanja motornega vozila iz registra registriranih vozil.
2. Šteje se, da je vročitev Odločbe
opravljena z dnem vročitve začasnemu zastopniku.
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Št.

Evidenca statutov
sindikatov

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 12100-0002/03-008
Ob-98486
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju
Sindikata podjetja Airest Catering –
Konfederacija sindikatov Slovenije
Pergam. Sedež sindikata je Zgornji Brnik 130a, Brnik – Aerodrom.
Pravila Sindikata podjetja Airest Catering so z dnem izdaje te odločbe, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 173.

Št. 3071-38/03-4
Ob-98482
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 14. 7. 2003 na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) in na podlagi priglasitve koncentracije podjetij Telemach družba za komunikacijske storitve d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (Telemach), in R KANAL d.o.o. organizacija in predvajanje lokalnega TV
in radijskega programa, Kolodvorska
9a, 1310 Ribnica (R KANAL), izdal sklep
o uvedbi postopka presoje skladnosti koncentracij s pravili konkurence. Podjetje
Telemach bo z nakupom družbe R KANAL
pomembno povečalo svoj obstoječi kabelsko komunikacijski sistem. V koncentracijo udeleženi podjetji nastopata kot
upravljavca kabelsko komunikacijskih sistemov in hkrati preko teh sistemov nudita različne storitve. Zaradi tesne vertikalne povezanosti dejavnosti, ki jih vršita
udeleženi podjetji, sta slednji v bistveno
boljšem položaju od svojih konkurentov
na trgu nudenja storitev preko kabelsko
komunikacijskega sistema. Koncentracija
je podrejena določbam ZPOmK in izkazuje resen sum glede skladnosti s pravili
konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora
v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati
navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 028-8/2003-0202024
Ob-98677
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila Sindikata delavcev prometa in
zvez Slovenije – Cestno podjetje Ptuj,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov
pod zaporedno številko 39, se vzamejo iz
hrambe z dnem izdaje te odločbe in se
izbrišejo iz evidence statutov.
Št. 028-7/2003-0202024
Ob-98678
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila o delovanju sindikata družbe CP Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a,
Ptuj;
– naziv pravil: Pravila o delovanju sindikata družbe CP Ptuj, d.d.,
– ime sindikata: Sindikat cestnega
gospodarstva Slovenije, Sindikat cestno podjetje Ptuj,
– sedež sindikata: Zagrebška 49/a,
2250 Ptuj,
– kratica sindikata: SCGS – Sindikat
cestno podjetje Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov pod zaporedno številko106.
3. Matična številka sindikata cestnega
gospodarstva Slovenije, sindikata cestno
podjetje Ptuj je: 1811746.
Št. 006-2/2003-0443
Ob-98730
Upravna enota Žalec je dne 16. 7.
2003 v evidenci statutov sindikatov spremenila ime sindikata, vpisanega v evidenco pod zap. št. 68.
Novo ime sindikata: Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije pri
Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije (SVIZ pri IHPS).
Št. 12100-0003/03-008
Ob-98834
Spremenijo se Pravila o organiziranosti in delovanju sindikata podjetja Iskra
Ero, ki se hranijo pri Upravni enoti Kranj,
in sicer tako, da se v pravilih sindikata
spremeni naziv sindikata, ki se po novem
glasi: Sindikat podjetja Hidria Perles,
Kranj.
Sprememba se z dnem izdaje te odločbe vpiše v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 69, pri Upravni enoti Kranj.

Št. 3071-11/03-3
Ob-98483
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 14. 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 nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb KD Holding, finančna družba, d.d., Celovška cesta 206, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: KD Holding),
in Globtour, turistično podjetje, d.o.o.,
Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Globtour), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Družba KD Holding je na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega de-
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leža od družbe Autocommerce pridobila
nominalni vložek prevzemne družbe v višini 94,719% celotnega osnovnega kapitala. S tem je KD Holding pridobil neposreden nadzor nad družbo Globtour, saj mu
posedovanje poslovnega deleža omogoča odločilen vpliv na poslovanje prevzete
družbe.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih informacij je Urad ugotovil, da bo zaradi dejavnosti družbe Via
Slovenika, ki je povezana oseba družbe
KD Holding, prišlo do prekrivanja dejavnosti na področju ponujanja turističnih storitev, vendar na trgih, kjer delujejo, ne bo
prišlo do bistvenih sprememb tržnih deležev. Učinki priglašene koncentracije zato
ne bodo imeli za posledico povečanje moči enega ali več podjetij, posamično ali
skupno, pri tem pa bistveno zmanjšajo ali
onemogočajo učinkovito konkurenco na
upoštevnem trgu. V zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-1/02

Ob-98484

Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju:
Urad), je na podlagi 12., 13. in na podlagi
drugega odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence v zadevi ugotavljanja domnevne opustitve priglasitve koncentracije podjetij Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 18, Laško (v
nadaljevanju: Pivovarna Laško) in Pivovarna Union d.d., Pivovarniška 2,
Ljubljana (v nadaljevanju: Pivovarna
Union), na podlagi prijave podjetja
Interbrew Central European Holding B.V.,
Cerestraat 19, 4811 CA Breda, Nizozemska (v nadaljevanju: Interbrew), ter na
podlagi priglasitve koncentracije Pivovarne Laško in Pivovarne Union s strani Pivovarne Laško odločil, kot sledi iz izreka:
1. Zahteva družbe Interbrew Central
European Holding B.V., Cerestraat 19,
4811 CA Breda, Nizozemska (v nadaljevanju: Interbrew), da se ugotovi neskladnost koncentracije Pivovarne Laško d.d.,
Trubarjeva 18, Laško (v nadaljevanju: Pivovarna Laško) in Pivovarne Union d.d.,
Pivovarniška 2, Ljubljana (v nadaljevanju:
Pivovarna Union) s pravili konkurence, se
zavrne in se ugotovi, da koncentracija ni
nastopila, ker Pivovarna Laško ni dosegla
praga imetništva delnic, ki bi predstavljal
več kot 50% delež v osnovnem kapitalu
Pivovarne Union, niti ni Pivovarna Laško
samostojno ali skupaj s tretjimi osebami
na drug način pridobila nadzora nad Pivovarno Union, v pomenu, kot ta institut
opredeljuje ZPOmK.
2. Primarni zahtevek Pivovarne Laško,
da Urad soglaša s priglašeno koncentracijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union v
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smislu določil prvega odstavka 41. člena
ZPOmK, se zavrne. Zavrnejo se tudi vsi
podredni zahtevki Pivovarne Laško, da
Urad soglaša s koncentracijo pod pogoji,
kot jih predlaga Pivovarna Laško.
3. Nameravana koncentracija Pivovarne Laško in Pivovarne Union je skladna s
pravili konkurence, kolikor so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji in obveznosti:
3.1 da Pivovarna Laško potem, ko postane imetnica tolikšnega števila delnic,
ki predstavljajo več kot 50% delež v
osnovnem kapitalu Pivovarne Union, prenese pravico uporabe blagovne znamke
Union Grand (v vseh oblikah embalaže in
na vseh prodajnih mestih), vpisane v register blagovnih znamk pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod registrsko št.
9771064, ter v primeru registracije tudi
blagovno znamko Union pivo (v vseh oblikah embalaže in na vseh prodajnih mestih) v registru blagovnih znamk pri Uradu
RS za intelektualno lastnino prijavljene
pod registrsko št. 200370852 in
200370853, skupaj z licenco za proizvodnjo svetlega piva Union in pridobitelju
navedenih blagovnih znamk zagotovi, v
kolikor bo ta zahteval, tudi polnjenje svetlega piva Union v eni od svojih polnilnic v
Ljubljani ali Laškem, zagotovitev ustreznih
surovin, ter ustrezno distribucijo in kadre
pod konkurenčnimi pogoji, za obdobje
najmanj treh let, pod pogojem, da prenos
blagovnih znamk Union Grand in Union
Pivo in licence za proizvodnjo svetlega
piva Union v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah predhodno odobri skupščina delničarjev Pivovarne Union
po pravilih, ki jih Zakon o gospodarskih
družbah določa za veljavnost sklepa o
spremembi dejavnosti družbe;
3.2 da Pivovarna Laško potem, ko postane imetnica tolikšnega števila delnic Pivovarne Union, ki predstavljajo več kot
50% delež v osnovnem kapitalu Pivovarne Union, prenese pravico uporabe blagovne znamke Radenska ACE sadni vitaminski sok, vpisane v register blagovnih
znamk pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod registrsko št. 9770614, skupaj z licenco za proizvodnjo soka in pridobitelju blagovne znamke Radenska ACE
sadni vitaminski sok zagotovi, v kolikor bo
ta to zahteval, tudi polnjenje Radenska
ACE sadnega vitaminskega soka v eni
izmed svojih polnilnic v Republiki Sloveniji, z zagotovljenimi kvalitetnimi standardi
vhodnih surovin enakimi obstoječim v času izdaje odločbe, ter ustrezno distribucijo pod konkurenčnimi pogoji in ustrezne
kadre za obdobje najmanj treh let;
3.3 da Pivovarna Laško potem, ko postane imetnik tolikšnega števila delnic Pivovarne Union, ki predstavljajo več kot
50% delež v osnovnem kapitalu Pivovarne Union prenese pravico uporabe blagovne znamke ODA, vpisane v register
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blagovnih znamk pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod registrsko št.
9970295 in pridobitelju blagovne znamke zagotovi, v kolikor bo ta zahteval, polnjenje vode ODA v eni izmed svojih polnilnic v Republiki Sloveniji z zagotovljenimi
kvalitetnimi standardi enakimi obstoječim
v času izdaje odločbe, ter ustrezno distribucijo pod konkurenčnimi pogoji in ustrezne kadre, za obdobje najmanj treh let.
4. Pivovarna Laško mora pogoje določene v 3. točki izreka te odločbe izpolniti
na naslednji način:
4.1 Pivovarna Laško mora najkasneje v
30 dneh po prevzemu nadzora, v smislu
določil 3. točke izreka te odločbe, oziroma določil 11. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99) skupščini Pivovarne Union predlagati sprejem sklepa, ki bo omogočal
izpolnitev pogoja, opredeljenega v prvi alinei 3. točke izreka te odločbe, po sprejemu ustreznega sklepa, na način kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah za
spremembe dejavnosti družbe, na skupščini Pivovarne Union, pa najkasneje v treh
mesecih tudi izpolniti pogoj, določen v prvi alinei 3. točke izreka te odločbe.
4.2 Pivovarna Laško mora pogoja, določena v drugi in tretji alinei 3. točke izreka te odločbe izpolniti istočasno z izpolnitvijo pogoja, določenega v prvi alinei 3.
točke izreka te odločbe, torej najkasneje
v treh mesecih od sprejetja ustreznega
sklepa skupščine Pivovarne Union, v zvezi z izpolnitvijo pogoja, določenega v prvi
alinei 3. točke izreka te odločbe.
5. Izpolnitev pogojev določenih v 3.
točki izreka te odločbe, na način določen
v 4. točki izreka te odločbe je veljavna,
če Urad predhodno soglaša z izbiro pridobitelja pravic, določenih v 3. točki izreka te odločbe, ter z vsebino prenosa teh
pravic. Stroške morebitnega izvedenca,
ki bo preverjal strokovne pogoje glede ustreznosti pridobitelja ter obseg prenesenih pravic, nosi Pivovarna Laško. Urad bo
o zahtevi za soglasje odločil v 30 dneh od
prejema zahteve. Rok za izdajo soglasja
se ne všteva v rok, naveden prvi alinei iz
4. točke izreka te odločbe. Pivovarna Laško je dolžna sodelovati z Uradom in mu
predvsem zagotoviti vse tiste informacije,
ki jih Urad razumno zahteva.
6. Pivovarna Laško mora pri izbiri pridobitelja upoštevati predvsem naslednje:
6.1 da je pridobitelj pravic iz prve, druge in tretje alinee 3. točke izreka te odločbe neodvisen in ni povezan s Pivovarno
Laško;
6.2 da ima potrebna finančna sredstva
in znanje, ki zagotavljajo ustrezno trženje
proizvodov, ki so predmet prenosa pravic, v obliki pogojev določenih v 3. točki
izreka te odločbe.
7. Pivovarna Laško mora pridobitelju
pravic v obliki pogojev, opredeljenih v dru-

gi in tretji alinei 3. točke izreka te odločbe, zagotoviti potrebno sodelovanje pri
prenosu blagovnih znamk, prodaje licenc
ter vzpostavitvi proizvodnje ter si prizadevati za ustrezno sodelovanje pri izpolnitvi
pogoja iz prve alinee 3. točke izreka
odločbe.
8. Po tem, ko Pivovarna Laško postane imetnik tolikšnega števila delnic, da
preseže prag 50% v osnovnem kapitalu
Pivovarne Union in do izpolnitve pogojev,
navedenih v 3. točki izreka te odločbe, je
Pivovarni Laško prepovedano uveljavljanje glasovalnih pravic pri sklepih, o katerih odloča skupščina Pivovarne Union po
četrtem odstavku 274. člena ZGD, in sicer v obsegu glasovalnih pravic, ki presegajo 50% vseh glasovalnih pravic v osnovnem kapitalu.
9. Pivovarni Union se prepove upoštevati glasovalne pravice v delu, ki presegajo 50% osnovnega kapitala Pivovarne Union, ki bi jih Pivovarna Laško uveljavljala v
nasprotju z določili 8. točke izreka te
odločbe.
10. Do izpolnitve pogojev, opredeljenih v 3. točki izreka te odločbe v celoti,
se Pivovarni Union prepoveduje razkriti Pivovarni Laško kakršnokoli poslovno skrivnost, znanje (know-how), komercialne informacije ali kakršnekoli druge zaupne informacije, ki se nanašajo na posle Pivovarne
Union,
razen
v
obsegu
uresničevanja pravice Pivovarne Laško kot
delničarja Pivovarne Union do obveščenosti po 293. členu ZGD, Pivovarni Laško pa se prepove zahtevati takšne informacije ali storiti karkoli izven običajnih
marketinških aktivnosti, kar bi lahko škodovalo ekonomski vrednosti, možnosti trženja in konkurenčnosti poslovanja Pivovarne Union.
11. Odstop od, v 10. točki izreka te
odločbe navedenih omejitev, je dopusten
v vsebini in obsegu, ki je potreben za izpolnitev pogoja, določenega v prvi alinei
3. točke izreka te odločbe, kakor tudi v
vsebini in obsegu, ki je na razpolago delničarjem.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 30724-3/2003-3

Ob-98485

Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 14.
7. 2003 na podlagi vloge Združenja
bank Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Šubičeva 2,
Ljubljana (v nadaljevanju: ZBS), izdal
sklep o uvedbi postopka za izdajo negativnega izvida v smislu določb 8. člena
ZPOmK, da glede na dejstva, ki jih Urad
pozna, v zvezi s sprejetjem Dogovora o
načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico, trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (v nadaljevanju: DNPPI), ki so ga maja 2003 v okviru
ZBS sprejele njegove članice, ni bil kršen
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prvi odstavek 5. člena ZPOmK; in podrejeno za podelitev posamične izjeme v smislu določb 7. člena ZPOmK, da je DNPPI
v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
ZPOmK in zato ni prepovedan in ničen.
DNPPI ureja pogoje, uporabo in način
poslovanja s plačilnimi instrumenti – posebno položnico, posebno nakaznico,
trajnim nalogom, direktno obremenitvijo
in direktno odobritvijo, med bankami, hranilnicami in hranilno kreditnimi službami.
Sestavni del DNPPI je Protokol postopkov pri poslovanju s plačilnimi instrumenti, s katerim so določeni postopki, procesi in standardi pri poslovanju s plačilnimi
instrumenti, ki so predmet tega dogovora.
K DNPPI so do 14. 7. 2003 pristopile
vse članice ZBS, razen Slovenske izvozne družbe, ki tovrstnih poslov ne opravlja,
obravnaval pa ga je tudi Svet Banke Slovenije na svoji 270. seji in sprejel sklep o
soglasju k DNPPI.
ZPOmK v prvem odstavku 5. člena določa, da so prepovedani in nični sporazumi med podjetji o pogojih poslovanja na
trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji. V 8. členu določa, da Urad
lahko na zahtevo podjetja, več podjetij ali
združenj podjetij potrdi, da glede na dejstva, ki jih pozna, v zvezi z določenim
sporazumom ni bil kršen prvi odstavek 5.
člena, v prvem odstavku 7. člena pa, da
Urad na zahtevo enega ali več udeleženih
podjetij lahko odloči, da je sporazum v
skladu s tretjim odstavkom 5. člena in zato ni prepovedan in ničen.
Ker obravnavana dogovora vsebujeta
nekatere elemente iz prvega odstavka 5.
člena ZPOmK, je Urad na zahtevo ZBS
uvedel postopek za podelitev negativnega izvida in podrejeno posamične izjeme.

Št.

Glede na to, da vloga vsebuje dva zahtevka, ki se opirata na isto dejansko stanje in isto pravno podlago in je za odločanje o obeh zahtevkih pristojen Urad, ter
glede na to, da bo z odločitvijo o enem
zahtevku drugi postal brezpredmeten, se
je Urad na podlagi določil drugega odstavka 130. člena ZUP odločil za izvedbo
enega postopka.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora
v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati
navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-26/03-5

Ob-98959

Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 21.
7. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja
konkurence
(ZPOmK) (Uradni list RS, št. 56/99) odločil, da je koncentracija družb Istragas,
podjetje za naftne in tehnične pline,
d.o.o. (od 2. 10. 2001 Istrabenz plini,
plini in plinske tehnologije, d.o.o.),
Sermin 8a, Koper (v nadaljevanju: Istragas), in Plinarna Maribor, družba za
proizvodnjo, distribucijo energentov,
trgovino in storitve, d.d., Plinarniška
ulica 9, Maribor (v nadaljevanju: Plinarna Maribor), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
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Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega deleža družbe Plinarna Maribor s strani družbe Istragas, s čimer je
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Plinarna Maribor.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti
ponudbe in povpraševanja na trgu prodaje utekočinjenega naftnega plina je Urad
ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-27/03-6
Ob-98960
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 21.
7. 2003 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja
konkurence
(ZPOmK) (Ur. l. RS, št. 56/99) odločil,
da je koncetracija družb Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper (v nadaljevanju: Istrabenz), in Europlin, podjetje za
opravljanje plinskih instlacij in distribucijo plina, d.o.o., Opekarna 28a, Trbovlje (v nadaljevanju: Europlin), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne
bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega poslovnega deleža družbe Europlin s strani družbe Istrabenz, s čimer
je slednja pridobila možnost izvajanja nadzora nad družbo Europlin.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter iz značilnosti
ponudbe in povpraševanja na trgu prodaje utekočinjenega naftnega plina in trgu
prodaje tehničnih plinov je Urad ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 15/1-214/75-03

Ob-98787

Objava spremembe
cene minute medomrežnega povezovanja v vzorčni (referenčni) ponudbi in ceniku
telekomunikacijskih storitev skladno s začasno odločbo ATRP št. 331-40/2002/6
z dne 7. 7. 2003 in sklepom ATRP št. 331-40/2002-7 z dne 14. 7. 2003
1. V vzorčni (referenčni) ponudbi ter v Ceniku telekomunikacijskih storitev – poglavje:
medomrežno povezovanje se cene minute medomrežnega povezovanja spremenijo kot
sledi:
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Postavka iz vzorčne (referenčne) ponudbe

Postavka iz cenika

Cena v SIT

telekomunikacijskih storitev

brez DDV

Priključitev na nivoju IX
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je
povezan na en IX komutacijski center
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je
povezan na dva IX komutacijska centra
Priključitev na nivoju SX, PSX
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je
priključen na tri do deset SX, PSX centrov
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je
priključen na vse SX in vse PSX komutacijske centre
Priključitev na nivoju PX
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je
priključen na najmanj tri PX komutacijske centre znotraj
geografskega območja pripadajočega SX
Cena minute obračunanega prometa z operaterjem, ki je
priključen na vse komutacijske centre znotraj geografskega
območja pripadajočega SX

14.6.1.1.1.

5,00

14.6.1.1.2.

4,00

14.6.1.2.1.

4,00

14.6.1.2.2.

2,50

14.6.1.3.1.

2,50

14.6.1.3.2.

1,80

Spremembe vzorčne (referenčne) ponudbe in cenika telekomunikacijskih storitev začnejo veljati s 1. 8. 2003.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 15/1-214/57-03

Ob-98993

Objava
spremembe cenika telekomunikacijskih storitev
1. V poglavju telefonske storitve se spremeni postavka 1.3.4.2., ki se po novem glasi:
Postavka

Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
brez davka
z davkom

Stopnja
davka

1.3.4.2.

Klici iz fiksnega v mobilno omrežje GSM
Če je naročnik storitve Slovenska naveza operaterja Mobitel d.d v okviru te
storitve izbral določeno telefonsko številko v fiksnem telefonskem omrežju Telekoma Slovenije, d.d., potem Telekom Slovenije, d.d. priznava 30% popust za
klice iz izbrane številke v fiksnem telefonskem omrežju na številko naročnika v
mobilnem GSM omrežju, kot je to naročnik opredelil v okviru zahteve za storitev
slovenska naveza.
Telekom Slovenije d.d. za klice v mobilno omrežje GSM, v okviru storitve Slovenska naveza ne omogoča zgoraj omenjenega popusta na naročniških priključkih
nakaterih je aktivirana dopolnilna storitev Neposredno izbiranje (DDI), z zagotavljanjem neposrednih klicev na bloke DDI številk.

1.3.4.2.1. V času večje prometne
obremenitve

minuta

54,30

65,16

20,0%

1.3.4.2.2. V času manjše prometne
obremenitve

minuta

27,34

32,81

20,0%

Spremembe začnejo veljati s 1. 8. 2003.
Telekom Slovenije, d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

71-72 / 25. 7. 2003 / Stran 4293
Ob-98481

V skladu s 74. členom Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30-1828/01), družba Si.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., s sedežem na naslovu: Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo cen storitev (nove cene storitev)
kot sledi:
Cenik za pakete
Si.mobil
Priključnina:
2.879,80 SIT
Senior: brezplačno
Mesečna naročnina:
Simbol: 3.630 SIT
Smart: 1.210 SIT
Start: 1.210 SIT
Senior: 550 SIT
Orto: brezplačno
Minimalna poraba:
Smart: 2.420 SIT
Start: 1.210 SIT
Senior: 2.200 SIT
Orto: 3.300 SIT
Cenik pogovorov:
Simbol
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

Klici
v
omrežju

Si.mobilovem

20,5 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja

9,5 SIT

22 SIT
49,5 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja

9,5 SIT

27,5 SIT
60,5 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja

9,5 SIT

33 SIT
66 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja

9,5 SIT

40 SIT
(pon –pet)

5 SIT

Cenik pogovorov:
Smart
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

Klici
v
omrežju

Si.mobilovem

20,5 SIT
5 SIT

Cenik pogovorov:
Start
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

Klici
v
omrežju

Si.mobilovem

20,5 SIT
5 SIT

Cenik pogovorov:
Senior
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

Klici
v
omrežju
24 SIT
5 SIT

Si.mobilovem

20 SIT
(sob-ned)

Stran
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Cenik pogovorov:
ORTO
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

Klici
v
omrežju

Si.mobilovem

20,5 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja

9,5 SIT

27,5 SIT
60,5 SIT

5 SIT

Čas nižje tarife: od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih. Čas višje tarife:
od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30.
Navedene cene veljajo za minuto pogovora, obračunajo pa se v 15 sekundnih intervalih. Odhodni klic v Sloveniji, ki traja
tri sekunde ali manj, se ne obračuna. Cene so v slovenskih tolarjih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno
1. avgusta 2003.
Si.mobil Business
Business Special
Mesečna naročnina:
3 - 9 naročniških razmerij: 3.850 SIT
10 - 24 naročniških razmerij: 3.300 SIT
25 naročniških razmerij in več: 2.750 SIT
Priključnina:
2.879,80 SIT
Cenik pogovorov:
Klici v Si.mobilovem omrežju
Klici na fiksno in druga mobilna omrežja v Sloveniji
Klici znotraj poslovne skupine (CUG)

19 SIT
40 SIT
2 SIT

Business Plus
Mesečna naročnina:
3 - 9 naročniških razmerij: 2.750 SIT
10 - 24 naročniških razmerij: 2.200 SIT
25 naročniških razmerij in več: 1.650 SIT
Priključnina:
2.879,80 SIT
Cenik pogovorov:
Klici v Si.mobilovem omrežju
Klici na fiksno in druga mobilna omrežja v Sloveniji
Klici znotraj poslovne skupine (CUG)

19 SIT
40 SIT
5 SIT

Business
Mesečna naročnina:
3.630 SIT
Priključnina:
2.879,80 SIT
Cenik pogovorov:
Klici v Si.mobilovem omrežju
Klici na fiksno in druga mobilna omrežja v Sloveniji
Klici znotraj poslovne skupine (CUG)

19 SIT
40 SIT
5 SIT

Navedene cene (paketi Business, Business Plus in Business Special) veljajo za minuto pogovora, obračunajo pa se v 15
sekundnih intervalih. Odhodni klic v Sloveniji, ki traja tri sekunde ali manj, se ne obračuna. Navedene cene so v
slovenskih tolarjih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno 1. avgusta 2003. Administrativni strošek za
opravljeno storitev v tujini je 15%.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

71-72 / 25. 7. 2003 / Stran 4295

Business Mix
Minimalno polnjenje računa:
2.500 SIT/mesec
Priključnina:
2.879,80 SIT
Cenik pogovorov:
Klici v Si.mobilovem omrežju
Klici na fiksno in druga mobilna omrežja v Sloveniji

20,50 SIT
55 SIT

Navedene cene veljajo za minuto pogovora, obračunajo pa se v 15 sekundnih intervalih. Navedene cene so v slovenskih
tolarjih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno 1. avgusta 2003. Administrativni strošek za opravljeno storitev v
tujini je 25%.
Si.mobil Data
Mesečna naročnina:
1- 9 naročniških razmerij: 1.815 SIT
10 – 24 naročniških razmerij: 1.452 SIT
25 naročniških razmerij in več: 1.089 SIT
Priključnina:
2.879,80 SIT

Data
Čas nižje tarife
Čas višje tarife

Klici
v
omrežju
15,0 SIT
20,5 SIT

Si.mobilovem

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
38,5 SIT

Sporočilo (SMS)
Pošiljanje SMS: 11 SIT / sporočilo
Vse cene so v slovenskih tolarjih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno 1. avgusta 2003.
Paketi, za katere ni več mogoče skleniti naročniškega razmerja pod navedenimi pogoji, veljajo pa cene za obstoječe
naročnike.
Cenik pogovorov:
Klici
v
Si.mobilovem Prijatelji
Klici na fiksno in druga
FREE
omrežju
mobilna omrežja
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

20,5 SIT

9,5 SIT

33 SIT
66 SIT

5 SIT

Mesečna naročnina:
FREE: brezplačno
Minimalna poraba:
FREE: 3.300 SIT
Čas nižje tarife: od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih. Čas višje tarife:
od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30.
Navedene cene veljajo za minuto pogovora, obračunajo pa se v 15 sekundnih intervalih. Odhodni klic v Sloveniji, ki traja
tri sekunde ali manj, se ne obračuna. Cene so v slovenskih tolarjih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno
1. avgusta 2003.
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Cenik pogovorov:
Prestiž
Čas nižje tarife
Čas višje tarife

Klici
v
omrežju
19,4 SIT

Si.mobilovem

Klici
v
omrežju

Si.mobilovem

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
33 SIT

9,5 SIT

Mesečna naročnina:
Prestiž: 5.759,60 SIT
Cenik pogovorov:
Partner, stari Senior,
Študent
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Družinska tarifa

19,4 SIT

Prijatelji

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja

9,5 SIT

15,4 SIT
44 SIT

Mesečna naročnina:
Partner: 3.455,80 SIT
Stari Senior: 1.210,00 SIT
Študent: 1.210,00 SIT
Cenik pogovorov:
Podjetnik
Čas nižje tarife
Čas višje tarife

Klici
v
omrežju
20,5 SIT

Si.mobilovem

Klici znotraj
skupine
5,5 SIT

poslovne

Si.mobilovem

Klici na druga mobilna
omrežja
16,5 SIT
44 SIT

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
44 SIT

Mesečna naročnina:
3 - 10 naročniških razmerij: 3.025 SIT
11 - 25 naročniških razmerij: 2.420 SIT
nad 25 naročniških razmerij: 1.815 SIT
Cenik pogovorov:
Pomlad
Čas nižje tarife
Čas višje tarife

Klici
v
omrežju
9,5 SIT

Klici na fiksno omrežje
16,5 SIT
44 SIT

Mesečna naročnina:
Pomlad: 1.210 SIT
Cene veljajo tako za neposredne kot za preusmerjene klice. Cene, navedene v tabeli, veljajo za minuto pogovora, račun
pa je zaokrožen na najbližjo sekundo. Vse cene so v slovenskih tolarjih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno
1. avgusta 2003.
Čas nižje tarife: od ponedeljka do petka od 19. do 7. ure ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih. Čas višje tarife:
od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure.
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Start in Smart - ponudba za študente in dijake
Si.mobilov vikend: 25% popust na klice v druga omrežja za nove naročnike paketov Start ali Smart.
Popust velja od petka od 24:00 do nedelje do 24:00.

Si.mobilova skupina: klici za 9,5 SIT/min. Si.mobilovo skupino sestavljajo vsi dosedanji naročniki paketa Študent ter
novi naročniki. Cena velja za nove naročnike za klice znotraj Si.mobilovega omrežja preko celega dne, vse dni v tednu.
Čas nižje tarife: od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih. Čas višje tarife:
od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30.
Mesečna naročnina:
Smart: 1.210 SIT
Start: 1.210 SIT
Ob nizki mesečni naročnini smo v paketa Start in Smart že vključili zneska, ki vključujeta uporabo Si.mobilovih storitev v
Sloveniji: 1.210 SIT v Start in 2.420 SIT v Smart. Pri obeh paketih se torej splača porabiti vsaj toliko, saj se navedeni
znesek obračuna, tudi če ga v posameznem obračunskem obdobju ne dosežete.
Navedene cene veljajo za minuto pogovora, obračunajo pa se v 15 sekundnih intervalih. Odhodni klic v Sloveniji, ki traja
tri sekunde ali manj, se ne obračuna.
Si.mobil Halo
Cenik pogovorov:
Halo
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Cenik pogovorov:
Halo Plus
Čas nižje tarife
Čas višje tarife
Cenik pogovorov:
Halo Mix
Čas nižje tarife
Čas višje tarife

Klici znotraj
omrežja
31,5 SIT

Klici znotraj
omrežja
31,5 SIT

Klici znotraj
omrežja
31,5 SIT

Halo Prijatelji

9,5 SIT

Halo Prijatelji

20,5 SIT

Halo Prijatelji

20,5 SIT

Klici na fiksno in druga mobilna
omrežja
49,5 SIT
82,5 SIT

Klici na fiksno in druga mobilna
omrežja
49,5 SIT
66 SIT

Klici na fiksno in druga mobilna
omrežja
44 SIT
66 SIT

Priključnina:
Halo Mix: 2.879,80 SIT
Čas nižje tarife: od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih. Čas višje tarife:
od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30.
Cene, navedene v tabelah, veljajo za minuto pogovora, obračunavajo pa se v 30 sekundnih intervalih. Navedene cene so
v slovenskih tolarjih in vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno 1. avgusta 2003.
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HALO tarife v uporabi, ki niso več v prodaji, veljajo pa cene za obstoječe uporabnike
Cenik pogovorov:
Klici v Si.mobilovem Klici na fiksno in druga
Halo Prva
omrežju
mobilna omrežja
30,4 SIT
33 SIT
od ponedeljka do petka od
19. do 7. ure ter ves dan ob
sobotah,
nedeljah in praznikih.
od ponedeljka do
petka od 7. do 19. ure
Cenik pogovorov:
Halo Naši
od ponedeljka do petka od
19. do 7. ure ter ves dan ob
sobotah,
nedeljah in praznikih.
od ponedeljka do
petka od 7. do 19. ure

Klici v Si.mobilovem
omrežju
17,2 SIT

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
39,6 SIT

Klici v Si.mobilovem
omrežju
12,8 SIT

Klici na fiksno in druga
mobilna omrežja
27,5 SIT

37 SIT

49,5 SIT

Cenik pogovorov:
Halo Zvezda
od ponedeljka do nedelje
od 21. do 6. ure
od ponedeljka do
nedelje od 6. do 21. ure

Cene klicev veljajo za minuto pogovora, obračunajo pa se po sekundah. Navedene cene so v slovenskih tolarjih in
vključujejo DDV. Cenik je veljaven od vključno 1. avgusta 2003.
Čas veljavnosti Si.mobilovega računa Halo za paket Halo je vsaj 1.000 SIT v 90-ih dneh in za paket Halo Plus vsaj 2.500
SIT v 45 dneh. Pri paketu Halo Mix se lahko odločite med dvema različnima zneskoma, ki ju bomo mesečno naložili na
račun.
Klic na 448 (polnjenje in preverjanje stanja na Si.mobilovem računu Halo in menjava tarife Halo / Halo Plus) in 434 (Halo
Prijatelji) je brezplačen.
Si.mobil zagotavlja brezplačne klice na 080.
Menjava tarife (Halo in Halo Plus): vsakokratno polnjenje omogoča 1 brezplačno spremembo oziroma menjavo tarife,
ostale menjave pa stanejo 550 SIT.
Halo Prijatelji (434):
Prvo naročilo številk Halo Prijatelji je brezplačno, vsaka naslednja sprememba stane 550 SIT.
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Cenik za storitve
Sporočilo (SMS)
Pošiljanje SMS: 20,9 SIT / sporočilo
SMS Info - informacija na zahtevo
Zahteva po informaciji: 20,9 SIT / sporočilo
Posredovana informacija: brezplačno
SMS Info - naročene informacije
Naročilo oziroma nastavitev posodobljenih, periodičnih in časovnih informacij ter sprememba nastavitev: 20,9 SIT /
sporočilo
Prejeta posodobljena, periodična in časovna informacija: 5,5 SIT / informacijo
SMS Stil
Prevzem grafita, sličice ali melodije: 242 SIT
Naročilo grafita, sličice ali melodije: 20,9 SIT
Pošiljanje razglednic: 62,7 SIT

SMS Oglasi
Mali oglas brez vitalnih podatkov (vsebina malega oglasa): 5 SIT / prejeto sporočilo
Mali oglas z vitalnimi podatki (mali oglas s podatki o oglaševalcu): 390 SIT / prejeto sporočilo
SMS Stanje
Uporabnik na preprost način izve, kolikšen je informativni znesek opravljenih storitev v tekočem obračunskem obdobju.
SMS s ključno besedo STANJE pošlje na številko 9443. Podatki ne vključujejo DDV-ja, mesečne naročnine in
priključnine. Storitev je namenjena rezidenčnim in poslovnim uporabnikom.
20,90 SIT
SMS Kviz
Uporabnik odgovarja na deset vprašanj z različno tematiko. Za odgovor izbira med tremi možnostmi. Sistem mu sporti
sporoča, ali je odgovoril pravilno ali ne. Končni rezultat je seštevek vseh pravilnih odgovorov.
20,90 SIT
SMS Chat
Komuniciranje z večimi (do 5) sogovorniki hkrati z SMS sporočili. Vsi sogovorniki so anonimni in se predstavljajo samo z
vzdevki, ki si jih določijo sami.
20,90 SIT
SMS Flirt
Komuniciranje z enim sogovornikom, ki ga uporabniku najde sistem glede na podatke, ki jih je podal o sebi. Oba
sogovornika sta ves čas anonimna - prepoznata se le po vzdevku. Komunikacija poteka preko SMS sporočil.
20,90 SIT
SMS Penal
Streljanje enajstmetrovk preko SMS sporočil. Nasprotnika sta dva uporabnika, ki ju poveže sistem, lahko pa uporabnik
tudi sam izzove nasprotnika, če le ve njegov vzdevek.
20,90 SIT
MMS sporočilo
MMS sporočilo do 100k: 80 SIT
Za vsakih nadaljnjih začetih 50k cena višja za 15 SIT
MMS Stil MMS poslan z MMS Stila: 250 SIT
Prvih 10 MMS z MMS Stila je brezplačnih!
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MMS Info
Posredovana informacija - vreme: 25 SIT / prejeto sporočilo (dvakrat dnevno)
Posredovana informacija - novice: 100 SIT / prejeto sporočilo (enkrat tedensko)
MMS Stil
Pregledovanje, kreiranje in pošiljanje grafik, animacij, melodij, zvokov in teksta na telefone, ki podpirajo MMS. Pošiljanje
se lahko sporži na spletni strani, WAP-u ali z SMS sporočilom.
250,00 SIT
e-Klapa
Sestavljanje in pošiljanje SMS sporočil članom vnaprej nastavljenih skupin prejemnikov, ob izbranem času. Pošiljanje se
lahko sproži na spletni strani, kar je brezplačno, ali pa z SMS sporočilom.
20,90 SIT
Java™ igre
Uporabnik si lahko naloži Java™ igro s Si.mobilovega WAP portala ali jo kupi z WEB portala/SMS sporočila. Igranje
Java™ igre je možno, ko je le ta nameščena na telefonu.
350 SIT (čb),
600 SIT (co),
200 SIT (promo)
WAP za HALO Preplačnike
31,5 SIT/min
WAP in Internet za naročnike
Čas nižje tarife
Čas višje tarife

11,7 SIT
19,4 SIT

CSD prenos podatkov (9.600 bit/s)
Čas višje tarife: 19,4 SIT / min
Čas nižje tarife: 11,7 SIT / min
GPRS prenos podatkov
GPRS
Priključnina

GPRS Osnovni

GPRS Unlimited

brezplačno

GPRS Plus
3.000 SIT

Naročnina

brezplačno

3.000 SIT

8.000 SIT

Vključen prenos
podatkov

0

80 MB

neomejeno

Prenos podatkov

1SIT / KB do 1MB,
0,1SIT / KB od 1MB

0,1 SIT za 1KB

0

3.000 SIT

Internet
SI.MOBILovo omrežje GSM 040 omogoča prenos podatkov s hitrostjo 9600 bit/s. V internet vstopite preko vstopne točke
na številki 940040 oziroma +386 40 940040, če ste v tujini. Storitev Internet lahko uporabljate v omrežjih tujih
operaterjev, s katerimi ima SI.MOBIL podpisano pogodbo o mednarodnem sledenju. Nekateri tuji operaterji storitve
prenosa podatkov ne omogočajo. Dostop do interneta je brezplačen, plača se le strošek telefonske zveze.
(31,50 SIT/min (v Sloveniji))
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Dodatne storitve
Mesečna naročnina za dodatno številko (storitvi Faks in
Podatki)
Izdelava razčlenjenega računa po naročilu
Izdelava kopije računa
Ponovna priključitev kartice Si.mobil
Menjava kartice Si.mobil
Sprememba telefonske številke
Priključnina za Dve kartici - ena številka
Mesečna naročnina za Dve kartici - ena številka
Posebna številka po izbiri
Ponovna aktivacija telefonske številke

523,6 SIT
1309 SIT
1309 SIT
2618 SIT
2618 SIT
5236 SIT
1309 SIT
523,6 SIT
3300 SIT
13090 SIT

CLIP
Prikaz identitete klicatelja.CLIP: Kadar prejmete klic, se lahko številka klicatelja izpiše na zaslonu vašega telefona, tako
da veste, kdo vas kliče, še preden odgovorite (če klicatelj nima vključene funkcije omejitev identitete klicatelja). Hkrati
velja tudi, da bodo tisti, ki jih kličete vi, na zaslonu svojega mobilnega telefona videli vašo številko.
Brezplačno
CLIR
Če ne želite, da bi se vaša številka izpisala na telefonu oseb, ki jih kličete, pokličite naš klicni center. Na vašo željo vam
bomo to funkcijo vklopili. Si.mobilovo omrežje vam omogoča, da storitev omejitev identitete klicatelja vklopite ali izklopite
kadarkoli želite. To funkcijo lahko izberete na meniju vašega telefona GSM.
brezplačno
Polnjenje računa preko Interneta
S pomočjo storitve elektronskega poslovanja na portalu www.simobil.net lahko kjerkoli in kadarkoli napolnite svoj Halo ali
Mix račun.
Brezplačno
Foxy Teens odzivnik
V sodelovanju s studiom Gong in skupino Foxy Teens smo na številki 040 93 96 99 pripravili Foxy Teens odzivnik, na
katerem oboževalke in oboževalci izvejo vse novice in zanimivosti, vse o nastopih skupine Foxy Teens, vse o CD-jih in
kasetah. Lahko si priigrajo najnovejši CD, glasujejo za hit meseca ali Foxycam zastavijo vprašanje. Dodatna vprašanja:
Studio Gong d.o.o., tel. 01/43-13-184.
Si.mobilovi naročniki in uporabniki Si.mobil Halo: vsak dan od 7. do 19. ure: 44 SIT/min, od 19. do 7.ure ter ob sobotah,
nedeljah in praznikih 15,4 SIT/min (DDV je vključen)Kličejo pa lahko vsi, ne le Si.mobilni in sicer po ceni za klic iz
njihovega omrežja v naše!
Razvrščanje klicev
Kot SI.Mobilov naročnik imate dostop do širokega izbora storitev razvrščanja klicev, ki vam bo pomagala, da boste
učinkoviteje uporabljali svoj telefon GSM.Te so Preusmeritev klica (call divert), Zapora za klice (call barring), Zadržanje
zveze (call holding), Čakajoči klic (call waiting).
Brezplačno
Odzivnik
Odzivnik je vaša nevidna osebna tajnica, ki sprejema klice, kadar izključite svoj telefon GSM, ko niste v dosegu signala,
ko se ne morete ali preprosto ne želite oglasiti. Vaš odzivnik deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu, zato tisti, ki vas kličejo,
nikoli ne ostanejo brez odgovora.SI.Mobilovo standardno pozdravno sporočilo je le posneto v vašem odzivniku, vendar
ga lahko, če seveda želite, poljubno spremenite. Tako dobi vaš pozdrav bolj osebno noto, hkrati pa klicatelja že vaš glas
opozori, da je dobil pravo številko. Odzivnik vas bo sproti obveščal o vseh novih sporočilih. V miru jih boste lahko
poslušali kadarkoli in kjerkoli boste želeli. Kadar želite poslušati svoja sporočila s telefona GSM, pokličite številko 444. Ko
boste to številko poklicali prvič, vas bo posnetek vodil skozi lahko razumljiva uvodna sporočila.
Klic v odzivnik se obračuna po veljavnem ceniku za klice v omrežju 040.
Sprememba cen storitev (nove cene storitev) bo veljala od vključno 1. avgusta 2003 dalje.
Si.mobil d.d.
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Družba Debitel d. d. objavlja
spremembo cen storitev
Naročniški paket Pop
Priključna taksa
Mesečna naročnina

2.772
3.000

Cenik klicev v notranjem prometu
v omrežji Mobitel GSM in NMT
v drugo mobilno omrežje v SLO
v slovensko fiksno omrežje
Naročniški paket Pop Premium
Priključna taksa
Mesečna naročnina

Redna tarifa
21,60
48
42

Redna tarifa
43,20
60
66

2.772
1.500
Redna tarifa
76,80

2,72

Naknadno deljeni račun na zahtevo naročnika
Cena
540
Velja za vse naročniške pakete.
Strošek opomina
Cena
Velja za vse naročniške pakete.

Cena
19, 80
19, 80
19, 80
19, 80
19, 80
12

Nespremenjene ostajajo naslednje cene:
– cene dodatnih storitev, ki jih je možno
naročiti glede na posamezen naročniški paket,
– naročnini za GPRS in GPRS PLUS,
– obračun pogovorov in ostalih zvez v
mednarodnem prometu,
– cene klicev na posebne številke.
Ostale storitve (velja za vse pakete)

Ponoven priklop na zahtevo
naročnika
Ponoven priklop po plačilu
vseh obveznosti
Zamenjava številke GSM
Zamenjava naročnika
Zamenjava kartice SIM

2. 508
2. 508
2. 508
2. 508
2. 508

Redna tarifa velja v času od 6. do 18.
ure, od ponedeljka do petka. Nižja tarifa
velja v času od 18. do 6. ure, od ponedeljka do petka in ob sobotah, nedeljah in
praznikih ves dan.
Vse navedene cene pogovorov in ostalih
zvez so v SIT/min in vključujejo 20% DDV.
Za obračun pogovorov velja 15-sekundni interval.
Vse navedene cene za pošiljanje sporočil SMS so v SIT in vključujejo 20% DDV.
Navedene cene veljajo od 1. 8. 2003
dalje.
Debitel d. d. Ljubljana

2.772
1.320

Cenik klicev v notranjem prometu
v vsa omrežja v Sloveniji
Dodatna storitev Orkester
Cena

Nižja tarifa
13,70
19,20
14,88

2.772
3.300

Cenik klicev v notranjem prometu
v omrežji Mobitel GSM in NMT
v drugo mobilno omrežje v SLO
v slovensko fiksno omrežje
Naročniški paket Protekt
Priključna taksa
Mesečna naročnina

Nižja tarifa
13,70
18
14,88

Redna tarifa
37
60
60

Cenik klicev v notranjem prometu
v omrežji Mobitel GSM in NMT
v drugo mobilno omrežje v SLO
v slovensko fiksno omrežje
Naročniški paket Swing
Priključna taksa
Mesečna naročnina

Redna tarifa
29,56
60
60

2.772
0

Cenik klicev v notranjem prometu
v omrežji Mobitel GSM in NMT
v drugo mobilno omrežje v SLO
v slovensko fiksno omrežje
Naročniški paket Jazz
Priključna taksa
Mesečna naročnina

Nižja tarifa
13,70
18
14,88

2.772
1.200

Cenik klicev v notranjem prometu
v omrežji Mobitel GSM in NMT
v drugo mobilno omrežje v SLO
v slovensko fiksno omrežje
Naročniški paket Duet Pop
Priključna taksa
Mesečna naročnina

Redna tarifa
36,50
60
60

Pošiljanje sporočil SMS
Naročniški paket
Pop
Pop Premium
Duet Pop
Jazz
Swing
Protekt

550

*Pri naročniških paketih Jazz, Swing in Protekt velja redna tarifa, ki je enotna, in sicer
vse dni v letu od 00. do 24. ure.

Objave
gospodarskih družb
Ob-98733
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena in določilom 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe TIB
TRANSPORT d.d., Ilirska Bistrica, Šercerjeva 17, objavlja obvestilo
da je bila Okrožnemu sodišču v Kopru
dne 18. 7. 2003, predložena pogodba o
pripojitvi družbe TIB TERMINAL delniška
družba za skladiščenje, špedicijo, pretovor,
zunanjo in notranjo trgovino, Ilirska Bistrica,
kot prevzeta družba k družbi TIB TRANSPORT d.d., Ilirska Bistrica, kot prevzemni
družbi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni
svet družbe TIB TRANSPORT d.d., Ilirska
Bistrica.
Delničarjem družbe TIB TRANSPORT
d.d., sporočamo, da lahko na sedežu družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 516. člena ter hkrati opozarjamo
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na pravice iz četrtega odstavka 516. člena
in tretjega odstavka 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska
Bistrica
uprava
Ob-98743
Na podlagi prvega odstavka 533.f člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) Kompas Design d.d., Dunajska cesta 21, Ljubljana obvešča
da je dne 18. 7. 2003 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila delitveni načrt
Kompas Design d.d., na podlagi katerega
naj bi delničarji družbe na skupščini dne
28. 8. 2003 odločali o oddelitvi družbe s
prenosom dela premoženja na novo družbo
Realest d.d. s sedežem v Ljubljani.
Delničarje prenosne družbe opozarjamo
na njihove pravice iz drugega odstavka
533.f člena ZGD, ki so:
– da lahko v času, določenem v objavi
sklica za skupščino, na sedežu družbe Kompas Deseign d.d., Dunajska cesta 21, Ljubljana vpogledajo sledečo dokumentacijo v
zvezi z oddelitvijo: delitveni načrt, letna poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna
leta, zaključno poročilo, poročilo uprave o
oddelitvi, poročilo o reviziji delitve, poročilo
nadzornega sveta o pregledu delitve,
– da lahko zahtevajo brezplačen prepis
listin iz predhodne alinee.
Uprava družbe bo v skladu s 6. odstavkom 533.f člena ZGD na zasedanju skupščine, ki bo potekala dne 28. 8. 2003 delničarjem:
– predložila vse listine, ki so naštete v
prvi alinei te objave,
– uvodoma ustno obrazložila vsebino delitvenega načrta,
– predstavila pomembne spremembe
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Družba opozarja upnike na njihovo pravico iz petega odstavka 533.f člena ZGD,
da lahko zahtevajo brezplačen prepis delitvenega načrta.
Kompas Design d.d.
direktor
Zlatko Ledinek
Ob-98836
Podjetje Otroška hrana HIPP, posredništvo in trgovina d.o.o. – v likvidaciji, sedež:
Kosovelova ulica 16, 3000 Celje, objavlja
poziv upnikom za prijavo terjatev
Rok za prijavo je 30 dni od te objave.
Upniki lahko prijavijo svoje terjatve na sedežu pooblaščenca, podjetja Leitner & Leitner, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
Likvidacijska upravitelja
Kaindlstorfer Christoph
Salm-Reifferscheidt Franz
Ob-98896
Na podlagi 430. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljamo
sklep
o vračilu vplačanih naknadnih vplačil
V skladu z določilom 6.člena akta o
ustanovitvi družbe Leitner & Leitner družba

Št.
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za davčno in podjetniško svetovanje, revizijo in knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
1/27221/00, matično št. 592628900,
edini ustanovitelj in družbenik Leitner & Leitner Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. sprejme sklep o
vračilu v družbo vplačanih naknadnih vplačil v višini 9,042.500 SIT in pripadajoče
revalorizacije v višini 3,145.176 SIT, kar
znaša skupaj 12,187.676 SIT. Navedeni
znesek bo, skupaj s pripadajočim zneskom
revalorizacije, obračunane na podlagi indeksa rasti cen življenjskih stroškov do 31.
12. 2001, po poteku zakonsko določnega
roka treh mesecev zaradi varstva upnikov,
vrnjen ustanovitelju.
Edini ustanovitelj hkrati ugotavlja in izjavlja, da je osnovni vložek v celoti vplačan, in
da družba nima izgub in nima neporavnanih
obveznosti ter da vračilo naknadnih vplačil
ne bo imelo nikakršnega vpliva na kritje
osnovnega kapitala družbe.
Leitner + Leitner
Steuerberatung GmbH

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
13,300.000 SIT se zmanjša za znesek
4,655.000 SIT in po zmanjšanju znaša
8,645.000 SIT.
Direktorica družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
IP Ribnica, d.o.o.
Nevenka Lesar, direktorica

Javne prodaje delnic

Sklici skupščin

Ob-98956
Dom Smreka, trgovska družba d.d., Valvasorjeva 12a, Maribor, skladno s Pravili
Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev objavlja

Dopolnitev dnevnega reda

poziv za prodajo delnic
DSMG družbe Dom Smreka d.d.
Ponudnik za odkup delnic je Dom Smreka d.d., Valvasorjeva 12 a, Maribor.
Ponudba se nanaša na 324.959 navadnih prinosniških delnic izdajatelja Dom
Smreka d.d., Valvasorjeva 12 a, Maribor,
oznaka DSMG, z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT.
Pogoji ponudbe za odkup
Skladno s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala z odkupom in umikom lastnih
delnic, sprejetim na 9. skupščini delničarjev Dom Smreka d.d., bo družba odkupila
delnice delničarjev, ki so imetniki delnic na
dan 21. 7. 2003, pri čemer ima vsak delničar pravico prodati sorazmerni del delnic
(20%) glede na njegov delež v osnovnem
kapitalu družbe na dan 21. 7. 2003, in sicer
po ceni 1.565 SIT za delnico.
Pogoje za prodajo izpolnjujejo tisti delničarji, ki so imeli na dan 21. 7. 2003 v lasti
najmanj štiri delnice.
Ponudnik skladno z navedenim sklepom
poziva delničarje, da v času veljavnosti ponudbe, to je od 25. 7. 2003 do 9. 8. 2003
sprejmejo ponudbo in prodajo delnice pri
Probanki d.d. v Mariboru.
Ponudnik bo kupnino za odkupljene delnice poravnal v 30-ih dneh od zaključka
veljavnosti ponudbe, to je do 8. 9. 2003.
Za dodatne informacije pokličite trgovsko družbo Dom Smreka d.d.Maribor, tel.
02/33-04-750.
Uprava družbe Dom Smreka
direktor
Maks Edelbaher

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 20/2003
Ob-98488
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 4. 6. 2003, vodenega pod opravilno številko SV
272/03, direktorica družbe IP Ribnica,
d.o.o., Merharjeva 3, 1310 Ribnica, objavlja

Ob-98848
Uprava družbe NTU upravljanje z naložbami, d.d. na zahtevo delničarja Koroški
holding d.o.o., Pod gradom 1, Slovenj Gradec uvršča dodatno točko na dnevni red
8. skupščine, sklicane za dne 21. 8. 2003,
z naslednjo vsebino:
Doda se točka 3. z naslovom: Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Dušanu Grabnarju preneha članstvo v nadzornem svetu družbe z
dnem 21. 8. 2003.
Doda se točka 4. z naslovom: Imenovanje člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: Za člana nadzornega
sveta se za obdobje do izteka mandata
obstoječemu nadzornemu svetu, to je od
22. 8. 2003 do 24. 11. 2005 imenuje Jože Kozjak.
Mnenje uprave: ker je član nadzornega
sveta Dušan Grabnar podal odstopno izjavo, uprava razširitvi dnevnega reda ne nasprotuje.
NTU d.d.
uprava
Ob-98502
Uprava družbe na podlagi 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah in člena
7.4 statuta družbe sklicuje
9. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d. d.,
Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003 ob 12. uri
v Rdečem salonu Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: ugotovi se, da je bil skladno
s Poslovnikom o delu skupščine na 5. seji
skupščine dne 6. 6. 2000 za predsednika
skupščine za mandatno obdobje 4 let imenovan Miha Martelanc, za namestnika
predsednika pa Igor Dolenc.
Imenujeta se 2 preštevalki glasov: Nada Zadel in Marica Žun.
Za sestavo zapisnika skupščine se imenuje notarka Nataša Erjavec.
2. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe glede na
novelo ZGD.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe glede
pravic in obveznosti na področju medijev.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. Obravnava in odločanje o spremembi Poslovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe Poslovnika o delu skupščine v predlaganem besedilu.
5. Seznanitev z letnim poročilom uprave o poslovanju za poslovno leto 2002, s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička in poročilu o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2002 ter sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila uprave za leto
2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto
2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila in predloga
za uporabo bilančnega dobička in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2002 ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2002.
6. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: ugotovi se, da znaša bilančni
dobiček družbe Dnevnik, d.d. na dan 31.
12. 2002 356,117.343,15 SIT.
Bilančni dobiček za leto 2002 se uporabi tako, da se:
– o nerazporejenem revaloriziranem čistem dobičku iz leta 2000 v višini
151,368.576,61 SIT odloči v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček);
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2001 v višini 24,351.582,04 SIT uporabi
tako, da se izplačajo dividende;
– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
2002 v višini 180,397.184,50 SIT se uporabi tako, da se:
– izplačajo dividende v višini
118,629.437,96 SIT,
– izplačajo nagrade predsedniku in
članom nadzornega sveta v skupni višini
7,150.000 SIT;
– izplačata nagradi predsedniku in
članu uprave v skupni višini 7,150.000 SIT;
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– o preostanku čistega dobička v višini 47,467.746,54 SIT se odloči v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Višina dividende na delnico znaša 430
SIT bruto.
Dividende se izplačajo na račune upravičencev v roku 4 mesecev po sprejemu
sklepa na skupščini.
Dividende se izplača delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
7. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2002.
8. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo poslovanja Dnevnika, d.d. za leto 2003 se imenuje Šager, Družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Finžgarjeva ul.
6, Domžale.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, v korist katerih bodo na dan sklica skupščine družbe delnice delniške družbe
Dnevnik, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila.
Zasedanja skupščine se smejo udeležiti le tisti delničarji oziroma zakoniti zastopniki in pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno prijavili 3 dni pred zasedanjem
skupščine (t.j. do vključno ponedeljka, 25.
8. 2003), in sicer osebno v pravno-kadrovskem splošnem oddelku družbe ali s
priporočeno pošiljko. Delničar oziroma zakoniti zastopnik in pooblaščenec, ki nista
izpolnila te obveznosti, izgubita glasovalno
pravico na sklicani seji.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi
pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila
o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Udeležence prosimo, da se pol ure
pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne
lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Gradivo za skupščino, letno poročilo
uprave za leto 2002 in poročilo revizorja in
pisno poročilo nadzornega sveta o preverbi letnega poročila uprave in predloga
uprave glede uporabe bilančnega dobička
vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta in poslovnika o
delu skupščine, je od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d.
d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana vsak delavnik od 9. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti na naslov uprave ali pa jih

oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi tega sklica, ter s tem upravi omogočijo pripravo njenih stališč.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, po katerem
se bo skupščina ponovno sestala (drugi
sklic). V tem primeru skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dnevnik, d.d.
uprava
član
Branko Bergant
predsednik
mag. Branko Pavlin
Ob-98503
Uprava na podlagi 17. člena Statuta delniške družbe Cestno podjetje Nova Gorica, družbe za vzdrževanje in gradnjo cest,
d.d., Prvomajska ulica 52, Nova Gorica,
sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Cestno podjetje Nova
Gorica, družbe za vzdrževanje in
gradnjo cest, d.d., Prvomajska ulica
52, Nova Gorica,
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe, Prvomajska ulica 52 v Novi Gorici in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Kosi iz Ljubljane,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Martina Brumat Cencič in Božidar Stopar
iz Cestnega podjetja Nova Gorica, d.d.,
– seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog uprave in nadzornega sveta, da
bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12.
2002, ki znaša 261,391.482,58 SIT in je
sestavljen iz:
– 4,352.963,93 SIT nerazporejenega
čistega dobička leta 2002 in
– 257,038.518,65 SIT nerazporejenega prenesenega dobička iz preteklih let
ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu in s tem potrdi in odobri
njuno delo v poslovnem letu 2002.
3. Sprejem sprememb Statuta Cestnega podjetja Nova Gorica, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlagane
spremembe statuta.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta imenuje člane nadzornega sveta v naslednji sestavi:
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– Dušan Črnigoj,
– Dragan Valenčič,
– Miran Lavrenčič,
– Mitja Čotar.
Člana nadzornega sveta Dušan Črnigoj in Dragan Valenčič se imenujeta za
mandatno obdobje štirih let. Člana nadzornega sveta Miran Lavrenčič in Mitja Čotar se imenujeta za obdobje do vpisa sprememb statuta iz 3. točke dnevnega reda
te skupščine v sodni register.
Skupščina se seznani z imenovanjem
članov nadzornega sveta predstavnikov
delavcev.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2003 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva
30, iz Ljubljane.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, Letno poročilo
za leto 2002, Poročilo nadzornega sveta
za leto 2002 in spremembe Statuta Cestnega podjetja Nova Gorica, d.d. so delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., v Novi Gorici, Prvomajska ulica 52, vsak delovni dan družbe od 11. do 13. ure.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralnem registru KDD – Centralni klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana deset
dni pred sejo skupščine oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred
skupščino. Pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati
v listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Cestno podjetje Nova Gorica
družba za vzdrževanje in gradnjo
cest d.d.
uprava
Nevenka Baskar Tovornik,
univ. dipl. prav.
Št. 241/03
Ob-98504
Na podlagi 20. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
8. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2003, ob
12. uri v Modrem salonu Zdraviliškega doma, Dobrna 54, 3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Ljubo Peče, za preštevalca glasov pa Ljudmila Smrečnik in Irena Žagavec.
Skupščina se seznani s prisotnim notarjem.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Terme Do-

Št.

brna d.d. za leto 2002 in sprejem Letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina sprejme Letno poročilo za leto 2002.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2002, v višini
56,159.827,02 SIT, oblikovan iz prenesenega dobička preteklih let v višini
49,853.286,88 SIT in čistega dobička poslovnega leta, v višini 6,306.540,14 SIT, je
preneseni dobiček, o katerem se bo odločalo v naslednjih letih.
Nadzornemu svetu se podeli razrešnica,
s katero se potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v letu 2002.
Upravi družbe se ne podeli razrešnica
za njeno delo v letu 2002.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 skupščina družbe
imenuje revizijsko družbo EPIS d.o.o. iz Celja.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
predhodnem pozitivnem mnenju nadzornega sveta se potrdijo predlagane spremembe in čistopis statuta delniške družbe.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli glasovnice.
Dvorana, v kateri bo potekla skupščina
bo zaradi administrativnih opravil odprta 30
minut pred začetkom zasedanja.
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem
na voljo in na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Terme Dobrna, d.d.
direktor
Mateja Vidnar, univ. dipl. ek.
Ob-98505
Na podlagi določila 283. člena Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,
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8. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2003, ob 14.
uri, na sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ogris, za preštevalce
glasov Zvonka Rednak in Danica Srčnik,
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo,
Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2002,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2002 ter o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila za leto 2002.
Celotni bilančni dobiček v višini
85,126.318,83 SIT, ki ga sestavljajo preneseni čisti dobički iz preteklih let skupaj z revalorizacijo in nerazdeljeni čisti dobiček iz
leta 2002 v višini 11,361.288,29 SIT, ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2003 se imenuje Abeceda
revizijska družba, d.o.o., Celje.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik, od
ponedeljka do petka, od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
Ob-98506
Uprava družbe na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja št. 14, Koper, sklicuje
7. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja
št. 14, Koper
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 11. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja št. 14,
Koper in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupščine, odvetnik Stojan Zdolšek iz
Ljubljane, Miklošičeva 24.
– Za preštevalca glasov se imenujeta
Tanja Mejak iz CPK, d.d. in Robert Ernestl
iz IXTLAN d.o.o.
– Za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2002, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: Skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2002, z revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2002, ki znaša 226,315.826,44
SIT in je sestavljen iz nerazporejenega dela
čistega dobička poslovnega leta 2002 v višini 51,927.658,13 SIT in revaloriziranega
prenesenega dobička iz preteklih let v višini
174,388.168,31 SIT, se uporabi za naslednje namene:
a) 17,870.178,00 SIT za izplačilo dividend delničarjem, ki so na dan skupščine
vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, kot lastniki delnic, s pravico do dividende, v višini 41,00 SIT bruto na delnico in
izplača v 90 (devetdesetih) dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe,
b) o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 208,445.648,44 SIT bo
odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za leto 2002.
3. Obravnava sprememb dejavnosti in
statuta družbe
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti v predloženem besedilu.
b) Sprejmejo se spremembe statuta družbe v predloženem besedilu.
c) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da sprejme čistopis statuta družbe, skladno
s spremembami statuta, sprejetimi na današnji skupščini.
4. Seznanitev skupščine s članoma nadzornega sveta, s predstavnikoma delavcev
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
imenovanjem članov nadzornega sveta, s
predstavnikoma delavcev.
Sklepe, predlagane pod točko 1., 2., 3.
in 4. sta predlagala uprava in nadzorni svet
skupaj.
Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja št. 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13.
uro od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško de-
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potni družbi, d.d., Ljubljana na dan 19. 8.
2003 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine:
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 12. uri na mestu prvega sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d.
družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve
uprava
Igor Ukota
Ob-98507
Uprava delniške družbe Varnost Kranj
d.d.,
Kranjska
varnostna
družba,
Bleiweisova c. 20, v Kranju, sklicuje na podlagi 7.3 točke statuta in 284. člena ZGD
8. skupščino
delniške družbe Varnost Kranj d.d.
ki bo 29. 8. 2003, ob 10. uri, v prostorih Varnost Kranj d.d., Kranjska varnostna
družba, Bleiweisova c. 20, 4000 Kranj z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) za predsednika skupščine se izvoli
Blaž Pipp.
b) za preštevalca glasov se izvolita Branko Malešič in Tina Sajovec.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom uprave in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2002 preverbi
letnega poročila ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2002 .
Bilančni dobiček za poslovno leto 2002,
ki znaša na dan 31. 12. 2002 59,456.000
SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih letih.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi,
ki je pripravila letno poročilo za leto 2002 in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2002.
3. Spremembe in uskladitev dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti po predlogu, ki je sestavni del tega
sklepa.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje za revizorja družbe za leto
2003 družbo KPMG Slovenija d.o.o. podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje,
Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina pooblašča upravo družbe, da
po predhodnem soglasju nadzornega sveta, v
obdobju 18 mesecev po sprejetju tega sklepa, pridobiva lastne delnice družbe, po ceni,
ki ne bo nižja od 1.000 SIT in ne bo višja od
5.480 SIT, za delnico.
Uprava lahko pridobiva delnice za namene iz prvega odstavka 240. člena ZGD.
Skupni nominalni znesek pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega
kapitala družbe.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih uprava pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do
prodaje in nakupa delnic izključena.
Uprava je pooblaščena, da lastne delnice
umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Obravnava in odločanje o spremembah
statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov, letnim poročilom uprave družbe,
poročilom nadzornega sveta in predlogom
sprememb statuta družbe, je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Varnost Kranj
d.d., Bleiweisova c. 20, v Kranju, v tajništvu
predsednika uprave, vsak delovni dan od 8.
do 15. ure.
Skupščina je sklicana za 29. 8. 2003, ob
10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob
10.30 in bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki se izkažejo na skupščini z osebnim,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še
z izpiskom iz sodnega registra.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Varnost Kranj d.d.
uprava
Ob-98508
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe
Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem
16. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003 ob 16. uri v
Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto
2002.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2002.
3. Odločanje o bilančnem dobičku.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2002 v znesku 69,734.000
SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba statuta po predlaganem besedilu.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 28. 8. 2003
ob 16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 16.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je
vsem delničarjem na voljo v tajništvu družbe po objavi sklica do 28. 8. 2003 do
12. ure.
Delničarji morajo na sejo skupščine prinesti delnice, s katerimi se, skladno z določili statuta, dokaže identiteta delničarjev.
Če se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim pooblastilom.
Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Ob-98509
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe
A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in
skladno z določili zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje
7. skupščino
delniške družbe A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna cesta 93,
ki bo 26. 8. 2003 ob 17. uri na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za organe skupščine
se izvolijo:
a) predsednik odvetnik Dušan Kecman,
b) preštevalka glasov Petra Kapl.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se ugotovljeni bilančni dobiček v višini

Št.

2.638,079.131,52 SIT v skladu z določbami
228., 274.a in 282. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 1.705,334.572,29 SIT (leto 1997
v znesku 351,814.389,02 SIT, leto 1998 v
znesku 572,195.012,69 SIT, leto 2000 v
znesku 243,358.916,54 SIT in leto 2001 v
znesku 537,966.254,04 SIT) ostane nerazporejen;
– čisti dobiček poslovnega leta 2002 v
višini 598,177.723,23 SIT ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
324,825.000 SIT oziroma 15.000 SIT bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend;
– del bilančnega dobička v višini
9,741.836 SIT bruto za izplačilo nagrad po
8.4. in 8.5. točki statuta.
Dividende in nagrade se izplačajo iz prenesenega čistega dobička za leto 1999 v
znesku 66,464.539,25 SIT in za leto 1997
v znesku 268,102.296,75 SIT.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2003.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
skupščini delničarjem, ki so bili v delniško
knjigo vpisani na dan 24. 8. 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2003 se na
predlog nadzornega sveta imenuje družbo
IN Revizija d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica od 8. do
12. ure.
A1, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Franc Jakša
Št. 79
Ob-98510
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj, sklicujem
6. skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2003 ob 10. uri na
sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi,
za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi Dušo Trobec Bučan.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se bilančni dobiček v skupni
vrednosti 157,533.168 SIT uporabi:
– del bilančnega dobička v vrednosti
122,842.148 SIT, se namenja uporabi v naslednjih poslovnih letih,
– del bilančnega dobička iz let 1997,
1998 in 2000, v vrednosti 34,691.020 SIT,
uporabi za izplačilo dividend.
Vrednost dividende na delnico znaša 130
SIT bruto in pripada imetnikom delnic vpisanih v KDD najmanj dva dni po dnevu zasedanja skupščine. Dividenda ne pripada lastnim
delnicam. Izplačilo dividend se opravi najkasneje v 140 dneh po sprejemu tega sklepa.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2002.
4. Prenehanje mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev.
Z iztekom mandata, dne 24. 8. 2003 preneha mandat naslednjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev: Černe
Vladimiru, Vesni Klavora in Darku Prezlju.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev imenujejo: Darko Prezelj,
Branko Žiberna in Gojko Bogataj.
6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50.000
SIT neto in člane nadzornega sveta 40.000
SIT neto. Poleg tega pripada vsem članom
nadzornega sveta povračilo potnih in drugih
razumnih stroškov.
7. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
uskladi besedilo statuta s sprejetimi dopolnitvami dejavnosti.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu, so delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj,
peti dan po objavi zasedanja skupščine,
vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Cestno podjetje Kranj,
družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d.
direktor
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Št. 1
Ob-98511
Na podlagi statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem
2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2003 ob 8.30 na poslovnem naslovu družbe, Jezerska cesta
20, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi,
za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi Dušo Trobec Bučan.
2. Seznanitev s poročilom o ustanovitvi
družbe.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom o ustanovitvi.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
4. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v vrednosti 16,859.815 SIT se v celoti namenja
uporabi v naslednjih poslovnih letih. Upravi
in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem letu 2002.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave in čistopis statuta.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se imenujejo Branko Žiberna, Darko
Prezelj, Iztok Tonejec in Janez Pirc.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o. iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu, predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe ter letno poročilo,
so delničarjem na vpogled v tajništvu na
poslovnem naslovu družbe Jezerska cesta
20, Kranj, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
CPK Invest, družba pooblaščenka,
d.d.
uprava
Ob-98512
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 47. člena Statuta delniške družbe sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. skupščino
delniške družbe POMIN, družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek 28. 8. 2003 ob 9. uri v
prostorih družbe Dimičeva 14, Ljubljana, (2.
nadstropje).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih.% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se
seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/2:
– za predsednika skupščine se izvoli Jože Valenčič,
– za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Kejžar Igor,
2. Grbić Katarina.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za POMIN, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 8. 7.
2003, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju družbe za leto 2002 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2002.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 4/1: na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2002 po stanju
na dan 31. 12. 2002 znaša 10,626.835,72
SIT.
Del bilančnega dobička v višini
10,573.500 SIT se nameni za izplačilo dividend, kar predstavlja 50 SIT bruto na
delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so lastniki delnic na dan zasedanja skupščine najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička ostane
nerazporejen.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu
2003.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe v letu 2002.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta 7/1:
za člane nadzornega sveta se za čas 4 let
izvolijo:

– Milan
Zabukovec
EMŠO:
0508965500077,
– Zdenka
Štepec
EMŠO:
0410959505199,
– Janez
Mertelj
EMŠO:
2403952500796.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji, ki imajo prinosniške delnice se lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno
pravico na skupščino s pogojem,da pridobijo potrdilo o imetništvu na zadnji dan roka
za deponiranje delnic je po stanju 10. dan
pred skupščino. KDD delničarju izda potrdilo o imetništvu delnic na prinosnika, ki ga
delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, družbi in ga uporabi
za udeležbo na skupščini. Delničar, ki je
delnico zastavil izvršuje glasovalno pravico
na podlagi potrdila o zastavi in v skladu z
88. členom Statuta družbe. Pooblastila za
zastopanje na skupščini morajo biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo ali družbi dokažejo
imetništvo prinosniških delnic po stanju 10.
dan pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Dimičevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu
med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo,da svoje morebitne dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 10. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
POMIN, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
Ob-98513
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Minervo d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2003 ob 8.
uri v prostorih družbe Minervo d.d., Dimičeva 14, Ljubljana, (2. nadstropje).
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe ugotavlja, da je prisotnih ??/ glasov
zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni, da je skupščina sklepčna.
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Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se
seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mga. Nina Češarek.
Predlog sklepa št. 1/3: za preštevalca
glasov se imenujeta:
1. Jože Valenčič,
2. Grbić Katarina.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d., Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 7. 7.
2003, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju družbe za leto 2002, z revidranimi računovodskimi izkazi in poslovnim poročilom uprave družbe za poslovno leto
2002.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d., Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 7. 7.
2003, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju skupine Minervo d.d., Ljubljana, za leto 2002, z revidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi in poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d., Ljubljana, za poslovno leto 2002.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
letnega poročila se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2002 po stanju
na
dan
31.
12.
2002
znaša
515,829.323,27 SIT.
Del bilančnega dobička v višini
100,000.000 SIT se nameni za izplačilo
dividend, kar predstavlja 201,73 SIT bruto
na delnico.
Pri izbračunu izplačila dividend lastne
delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so lastniki delnic na dan zasedanja skupščine najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa; upravi družbe se kot udeležba v dobičku za leto 2002 izplača:
– 5,000.000 SIT bruto. Izplačilo se izvrši 1/3 v gotovini in 2/3 v delnicah Minervo
d.d., Ljubljana,
– nadzornemu svetu se kot udeležba v
dobičku za leto 2002 izplača 840.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/2 v gotovini in
1/2 v delnicah Minervo d.d., Ljubljana.
O preostalem delu bilančnega dobička v
višini 409,999.323,27 SIt bo odločeno v
naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja družbe Minervo d.d., Ljubljana in za skupino Minervo
d.d., za leto 2003 imenuje revizijska hiša
Iteo Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu
2003.

Št.

Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu v
letu 2003.
Skupščine s elahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 25. 8. 2003 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 14 in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v
hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana,
vsak delovni dan v tednu med 10. in 12.
uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 9. uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.
Ob-98514
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje sklicuje uprava
4. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje,
d.d.,
ki bo v ponedeljek 25. avgusta 2003,
ob 15. uri v prostorih Delavskega doma Nazarje (mala dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten
notar Avgust Ribič iz Velenja, ki bo sestavil
zapisnik.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli:
Jure Prebil, univ. dipl. inž. gozd.
1.3. Za preštevalca glasov se izvolita:
Danica Verbuč in Marica Tevž.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta GG Nazarje,
d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev GG Nazarje,
d.d., se seznani s sprejetim letnim poroči-
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lom za poslovno leto 2002 in s poročilom
nadzornega sveta GG Nazarje, d.d.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2002 znaša 15,110.342,05 SIT
in se uporabi:
– dobiček iz leta 1997 v višini
7,511.805,49 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička,
– dobiček iz leta 1998 v višini
3,575.075,42 SIT se razporedi za dividende v višini 2,701.800 (50 SIT bruto na delnico), ostanek tega dobička v znesku
873.275,42 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička,
– dobiček iz leta 2002 v višini
4,023.461,14 SIT ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so na dan 31. 7. 2003 vpisani v
delniško knjigo. Dividende se izplačajo do
31. 10. 2003.
3.2. Skupščina delničarjev GG Nazarje
podeli razrešnico upravi – direktorju družbe
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2002.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2003 se imenuje Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Nazarje, d.d. in določitev prečiščenega besedila tega statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev GG Nazarje
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
delniške družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d. in določi in potrdi prečiščeno
besedilo statuta iste družbe v predloženem
besedilu.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Savinjska cesta 4, Nazarje, vsak delavnik od
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 31. 7. 2003 vpisani kot lastniki delnic v delniško knjigo družbe pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje fizične osebe
na skupščini mora vsebovati ime in priimek,
naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca; za pravne osebe ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno upravi družbe in ostane shranjeno
pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj
prihod na skupščino potrdijo pol ure pred
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začetkom skupščine s predložitvijo osebnega dokumenta, s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga, v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pri
upravi družbe.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
15.30 v istem prostoru, z istim dnevnim redom in se na njej veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Nazarje
uprava družbe
Ob-98515
Uprava družbe Movens d.d., v skladu z
16. členom statuta družbe sklicuje
9. skupščino
družbe Movens d.d., Seškova cesta 12,
1215 Medvode,
ki bo dne 26. 8. 2003 ob 10.30 v sejni
sobi notarske pisarne Nade Kumar, Slovenska cesta 56, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2002, s pisnim poročilom nadzornega sveta glede letnega poročila in razrešnica članom uprave in nadzornega sveta
za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 in s pisnim
poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na podlagi 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah in Statuta
družbe skupščina pooblašča upravo, da lahko kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, z namenom, da se uporabijo za izplačila nagrad članom uprave,
zaposlenim in članom nadzornega sveta.
Nakupna cena delnic lahko znaša maksimalno knjigovodska vrednost na zadnji dan
preteklega poslovnega leta. Prodajna cena
delnic ne sme biti nižja od nabavne cene.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
Družba bo pridobivala in odsvajala delnice
na neorganiziranem trgu.
4. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se razreši član nadzornega sveta Gorazd B. Južina, za novega člana nadzornega sveta se imenuje Dean Dubokovič za
mandat do konca mandata sedanjemu nadzornemu svetu.
Predlagatelja sklepov pri 1. do 3. točki
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet,
predlagatelj sklepa pod 4. točko pa je nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od objave sklica
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do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
pred sejo skupščine družbi pismeno prijavi
udeležbo tako, da družba njegovo prijavo
prejme vsaj tri dni pred skupščino.
Seznam udeležencev in obseg glasovalnih pravic se določi glede na stanje v delniški knjigi tri dni pred skupščino.
Movens d.d.,
uprava
Ob-98516
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a; sklicuje uprava družbe
8. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d.,
Nova Gorica,
ki bo v sredo, dne 27.avgusta 2003 s
pričetkom ob 14. uri na sedežu družbe v
Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi
3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2002, ki znaša 3.116,551.155,21 SIT uporabi za naslednje namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 86,541.519 SIT, tako
da znaša dividenda na delnico 31,87 SIT
bruto;
– za dividende imetnikom prednostnih in
navadnih delnic skupaj 300,397.054,50
SIT, tako da znaša dividenda na delnico
44,25 SIT bruto;
– za nagrade članom nadzornega sveta
13,800.000 SIT bruto;
– za
nagrade
članom
uprave
24,500.000 SIT bruto;
– za oblikovanje drugih rezerv dobička
se uporabi 951,850.327,56 SIT;
– preostali bilančni dobiček v višini
1.739,462.254,15 SIT ostane nerazporejen.
Dividende in nagrade se izplačajo iz dobička poslovnega leta 2000.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine v roku 30
dni od dneva zasedanja skupščine.
Nagrade članom nadzornega sveta in
uprave se izplačajo v istem roku kot dividende.
2. Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2002.
3. Razrešitev člana nadzorenga sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na predlog nadzornega sveta se razreši kot član nadzornega sveta Črtomir Špacapan.

2. Na predlog nadzornega sveta se namesto razrešenega člana imenuje za člana
nadzornega sveta Mirko Brulc, do poteka
sedanjega mandata članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d., Nova Gorica in konsolidiranega letnega poročila imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touche d.o.o., Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pravico do glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji,
ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno
pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje na
skupščini delničarjev se pošlje upravi družbe najkasneje en dan pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri upravi
družbe vsak delovni dan med 10. do
12. uro.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog.
HIT d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-98517
Uprava družbe Izoterm-Plama d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na
10. sejo skupščine
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad,
ki bo dne 28. 8. 2003 ob 15. uri na
sedežu podjetja Podgrad 17, 6244 Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Uprava predlaga naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se imenuje Boris Peric, za
preštevalki glasov se imenujeta Marta Vičič
Baša in Karmen Teofilović.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Aleksander Ternovec.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2002 in poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe za leto 2002 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila.
2.2. Družba je v poslovnem letu 2002
ustvarila
čisti
dobiček
v
višini
42,954.337,61 SIT.
Del čistega dobička je uprava uporabila
za oblikovanje zakonskih rezerv.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2002
v višini 40,806.620,73 SIT ostane nerazporejen.
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2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za leto
2002.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Izoterm-Plama za leto
2003 se imenuje revizijska družba RFR
Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, 1000
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in uveljavljajo glasovalno pravico na skupščini, če so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan 14. 8. 2003 oziroma, če so njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo pisno
pooblastilo. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na sedežu delniške družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe, v tajništvu družbe, vsak delovnik od 12. do 15.
ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter morebitne nasprotne predloge pisno sporočijo
upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad
uprava družbe
Gregor Kovač
Št. 401/03
Ob-98518
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Kranj, Savska c.
46, uprava družbe vabi delničarje na
5. sejo skupščine
družbe Zvezda, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2003 ob 11.
uri na sedežu družbe v Kranju, Savska c.
46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalki glasov pa Ivo Ropret in Ireno Maselj.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Duša Bučan Trobec.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Št.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček znaša v letu 2002
skupaj 67,292.802,94 SIT.
b) Za nagrado upravi in nadzornemu svetu se uporabi skupaj 1,000.000 SIT bruto
bilančnega dobička.
c) O uporabi bilančnega dobička v višini
66,292.802,94 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
d) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v letu
2002.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje Constantia UHY d.o.o.
Revizijska družba Ljubljana.
6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta se zaradi poteka mandata z dnem 19. 7. 2003
razrešita dosedanja člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala.
b) Na predlog nadzornega sveta se z
dnem 19. 7. 2003 imenujeta v nadzorni
svet Slobodan Paripović in Nada Aleš, kot
predstavnika kapitala, za mandatno obdobje 4 let.
c) Skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev v nadzorni svet družbe imenoval
Jerneja Orehka, za mandatno obdobje 4 let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v centralnem registru pri KDD, po stanju zadnjega dne prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu direktorja vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane uro
kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Zvezda, d.d. Kranj
uprava družbe
Ob-98578
Na podlagi 33. člena statuta družbe
Kompas RAC d.d. Ljubljana, Zaloška cesta
171, Ljubljana, uprava družbe objavlja in
sklicuje
4. redno skupščino
družbe Kompas RAC d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003 ob 9. uri v
sejni sobi družbe na naslovu Zaloška cesta
171, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine.
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Skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsedujočega skupščine se
imenuje Kecman Dušana, za preštevalko
glasov se imenuje Matejo Stanič Rudolf.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2002, seznanitev s Poročilom
nadzornega sveta, seznanitev z revizijskem
mnenjem, razrešnica upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in članom nadzornega sveta za
opravljeno delo v poslovnem letu 2002.
3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijsko družbo za poslovno leto 2003, se
imenuje Revidicom, d.o.o. Grizoldova ulica
5, 2000 Maribor.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sprememba in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu.
5. Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih.
Predlog sklepa 5.1 nadzornega sveta:
zaradi sprememb statuta sprejetih pod točko 4 te skupščine se z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register odpokličejo
naslednji člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev:
– Nemec Vilijem,
– Pavel Prebil,
– Dušan Kecman,
– Jože Kužnik.
Predlog sklepa 5.2. nadzornega sveta:
v nadzorni svet se imenujeta dva člana-predstavnika delničarjev:
– Pavel Prebil,
– Dušan Kecman.
Mandat članstva začne z dnem vpisa
sprememb statuta v sodni register in traja 4
leta.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem na
sedež.
Pravico udeležbe in glasovnja na skupščini imajo delničarji, ki prijavijo svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, t.j. do vključno ponedeljka 25. 8. 2003 v pisni obliki uprave družbe na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra. Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda vključno s spremembami in dopolnitvami statuta družbe, Letnim poročilom za
leto 2002, mnenjem revizorja, Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
je na vpogled v tajništvu direktorja družbe
na naslovu Zaloška cesta 171, Ljubljana,
vsak delovni dan od 11. do 13.30 od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da morebitne predloge k posameznim točkam dnev-
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nega reda sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe.
Kompas RAC d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-98583
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe Elmont Bled d.d., Bled sklicujem
7. redno skupščino
družbe Elmont Bled d.d,
ki bo v sredo, 27. avgusta 2003 ob
10. uri v prostorih družbe, Sp. Gorje 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika in
dveh preštevalcev glasov ter določitev notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje Kersnik Ladislav,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Golja Neda in Cvek Boris.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
A) Celoletni bilančni dobiček znaša
117,171.728 SIT. Del bilančnega dobička
v višini 8,116.500 SIT se razdeli za plačilo
dividend, preostanek bilančnega dobička
v znesku 109,055.228 SIT ostane
nerazporejen. Dividende bodo izplačane
delničarjem, ki so na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe, in sicer
v znesku 300 SIT bruto na delnico.
B) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2002. Upravi in članom nadzornega sveta
se v smislu drugega odstavka 282. člena
ZGD podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga naslednji
sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska družba Constantia UHY d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 10. do 12.
ure od objave sklica do dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in
podano v pisni obliki.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Na ponovnem sklicu bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Pravico udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki delnic na 25. 8. 2003.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo
udeležbo predhodno pisno javijo v tajništvo družbe, in sicer najkasneje tri dni pred
pričetkom skupščine. Nenajavljeni delni-
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čarji ne bodo imeli pravice udeležbe na
skupščini.
Elmont Bled d.d.
uprava
direktor Janez Žnidar

v tajništvu družbe Capita d.d. Ljubljana,
Pražakova 6, vsak delovni dan do skupščine med 10. in 12. uro.
Capita d.d.
direktor družbe

Ob-98589
Direktor družbe Capita Podjetje za
upravljanje holding družb d.d. Ljubljana,
Pražakova 6, na podlagi statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah v soglasju z nadzornim svetom sklicuje

Ob-98592
Na podlagi 43. člena statuta delniške
družbe Splošnega gradbenega podjetja,
d.d. Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe

letno skupščino družbe
Capita Podjetje za upravljanje
holding družb d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 25. 8. 2003
ob 11. uri v prostorih družbe na Pražakovi
6 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev predlaganega
dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in sprejme predlagani dnevni
red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: kot revizor za leto
2003 se imenuje revizijska družba Revidis revizijska družba d.o.o., Domžale.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 ter o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2002 ter v skladu z določilom 282.
člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico za leto 2002.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
poročila družbe za leto 2002 se sprejme
predlog o delitvi dobička poslovnega leta
2002. Skupni ugotovljeni čisti dobiček v
višini 56,540.324 SIT se deli v rezerve in
na nerazporejeni dobiček. V rezerve se
ga razdeli 2,827.016 SIT, nerazporejenega pa ostane 53,713.308 SIT.
Glasovanje in udeležba na skupščini:
seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in so na dan 30. 7.
2003 vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo upravi družbe.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno
odloča ne glede na višino na zasedanju
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine z vklučenim
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, revizijskim poročilom je na vpogled

9. sejo skupščine družbe
Splošnega gradbenega podjetja, d.d.
Tržič, Blejska c. 8,
ki bo dne 28. 8. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Tržiču, Blejska c. 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:
A) predsednika skupščine: Tomaž Skubic,
B) preštevalki glasov: Marija Bahun in
Simona Zoran.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2002 z mnenjem
revizorja, obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2002 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2002 z mnenjem revizorja.
Skupščina ugotavlja, da ni bilančnega
dobička iz leta 2002.
Skupščina ne podeljuje razrešnice direktorju družbe Darku Štrusu, kateremu je prenehal mandat dne 3. 12. 2002 in članom
nadzornega sveta, ki so bili odpoklicani dne
27. 6. 2002. Skupščina podeljuje razrešnico sedanjemu direktorju Branetu Zakrajšku
za preostali del poslovnega leta 2002 ter
nadzornemu svetu v sestavi, ki je bila imenovana dne 27. 6. 2002.
3. Obravnava in odločanje o spremembah
in dopolnitvah spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta in sklepanje o določitvi nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
a) Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta družbe se odpokličejo vsi
dosedanji člani nadzornega sveta.
b) Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta družbe se imenujeta nova
člana nadzornega sveta s 4 letnim mandatom, predstavnika delničarjev: Jerebic Rihard, Ferjančič Rado.
c) Člani nadzornega sveta so upravičeni
do sejnine, in sicer v višini neto 60.000 SIT
predsednik nadzornega sveta in neto
40.000 SIT preostali člani nadzornega sveta. Tako določene sejnine se letno prilagajajo rasti življenjskih stroškov.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
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leto 2003 imenuje Texima – Konta d.o.o.,
Moste 74b, Žirovnica.
Predlagatelj sklepa pod 5. točko dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelja
sklepov pod ostalimi točkami dnevnega reda pa sta uprava in nadzorni svet.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo delničarjem na vpogled 20 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 11. ure v splošni
službi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.
Udeležence skupščine prosimo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
najmanj 30 minut pred objavljenim začetkom seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Ob ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Splošno gradbeno podjetje, d.d.,
Tržič
direktor
Brane Zakrajšek
Ob-98594
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi točke 6.2.
Statuta družbe »Preskrba« d.d. Sežana, direktorica družbe sklicuje
5. redno skupščino
družbe »Preskrba«, trgovina na debelo
in drobno d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. 8. 2003, ob 13.
uri na sedežu družbe, Sežana, Partizanska
71.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Nadja Rus, za preštevalko glasov se izvoli
Lilijana Švagelj, za sestavo notarskega zapisa se pooblasti notarja Mesar Milana.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002, z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrdi 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 revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2003, se imenuje pooblaščeno revizijsko hišo »Deloitte & Touche«
d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprejem sprememb dejavnosti družbe
ter sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Dejavnost družbe se uskladi in razširi
v skladu z novo Uredbo o uvedbi in uporabi

Št.

standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 2/02), kot izhaja iz predloženega
gradiva.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, kot izhaja iz predloženega gradiva.
Gradivo: gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, na
sedežu družbe v Sežani, Partizanska 71,
vsak delavnik od 7. do 15. ure, do vključno
dneva skupščine. Za vpogled v gradivo se
delničar izkaže z osebnim dokumentom,
pooblaščenec z osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zastopnik pa z overjenim izpiskom iz sodnega registra.
Udeležba na skupščini: pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico ima
delničar, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavi družbi tako, da jo
le-ta prejme najkasneje 3 dni pred skupščino in ki je vpisan v delniško knjigo družbe
najkasneje 10. dan pred dnevom izvedbe
skupščine. Dan izvedbe skupščine se všteva v navedena roka. Delničarja lahko na
skupščini zastopa pooblaščenec, če se izkaže s pooblastilom v pisni obliki. Pooblastilo mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, njuni
emšo in njuna podpisa, število glasov, ki jih
ima pooblastitelj, ter kraj in datum izdaje
pooblastila. Ob prijavi se mora delničar izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenec delničarja z osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zastopnik pa z overjenim izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo se shrani pri družbi in je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Glasovanje: glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor, kjer bo skupščina.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo skupščina, bo
odprt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
“Preskrba”, Trgovina na debelo
in drobno d.d. Sežana
direktorica
Tatjana Vošinek Pucer
Ob-98604
Na podlagi določila 36. člena Statuta
delniške družbe TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško, Spodnja Rečica 77,
uprava družbe sklicuje
8. skupščino
družbe TIM, Tovarna izolacijskega
materiala d.d., Laško,
ki bo v Laškem, dne 27. avgusta 2003
ob 10. uri v prostorih Zdravilišča Laško,
Zdraviliška 4, Laško.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Saša Koštial, za preštevalca glasov Goran Čop in Marija Oprešnik.
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Skupščino se seznani, da seji prisostvuje
notar Anton Rojec iz Celja.
2. Seznanitev delničarjev s poročilom
nadzornega sveta z dne 8. 7. 2003 o sprejemu Letnega poročila družbe TIM Laško
d.d. ter konsolidiranega letnega poročila
skupine TIM za leto 2002, sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička ter sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.a) Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 8. 7. 2003
o sprejemu Letnega poročila družbe TIM
Laško d. d. ter konsolidiranega letnega poročila skupine TIM za leto 2002.
2.b) O bilančnem dobičku poslovnega
leta 2002 v višini 599,385.043,00 SIT, ki
ga sestavljata preneseni dobiček iz preteklih let v višini 431,869.668,14 SIT in tekoči čisti dobiček poslovnega leta 2002 v
višini 167,515.374,86 SIT, bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.c) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem
letu 2002.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003, skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d. o.
o. iz Ljubljane.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki bodo
na dan 14. 8. 2003 vpisani v delniško knjigo, ki jo vodi Klirinško depotna družba
d.d., Ljubljana oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom. Pooblastilo
za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo, sedež in
žig pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu.
Udeležbo na skupščini je potrebno pisno, priporočeno po pošti, prijaviti upravi
družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Na sejo skupščine je potrebno
priti eno uro pred začetkom seje zaradi
ureditve formalnosti.
Udeleženci skupščine se na seji izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa poleg tega še z izpiskom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na razpolago na sedežu družbe oziroma pri upravi družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 11. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev: delničarji lahko v enem tednu po objavi sklica skupščine družbi pisno podajo utemeljen nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja stališča najkasneje v 12 dneh po sklicu skupščine in
o njih obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
TIM Laško d. d.
uprava družbe
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Ob-98605
Na podlagi 36.člena statuta delniške
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno
d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo
skupščine družbe Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d., Grosuplje,
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2002.
a) Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček, ki
na dan 31. 12. 2002 znaša 11,365.545,90
SIT, v celoti prenese v leto 2003 kot preneseni dobiček.
b) Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovanje iz leta
2002.
3. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se izplačajo nagrade po predlogu uprave
v skupnem znesku 1,200.000 SIT vsakemu
članu po 400.000 SIT.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se na predlog nadzornega sveta
imenuje Iteo Abeceda, Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o. Ljubljana.
5. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini Motvoz d.d., da sprejme naslednji sklep.
a) Predlog sklepa: zaradi odstopa se odpokliče članico Ivanko Potokar. Odpoklic
začne učinkovati z dnem sprejema na skupščini.
b) Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se z mandatom od 30. 8. 2003 do
17. 12. 2005 izvoli Anton Omejec kot predstavnik malih delničarjev. Novoizvoljeni član
nastopi mandat naslednji dan po izvolitvi na
skupščini.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 8.
do 11. ure od dneva objave sklica do dne
zasedanja skupščine. Nasprotni ali dopolnilni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki
z obrazložitvijo oddani najpozneje sedem
dni po objavi sklica skupščine v tajništvo
družbe.Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastila se deponirajo na sedežu družbe. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini vsaj
tri dni pred zasedanjem.Če ob napovedani
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uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d.
uprava
Ob-98606
Uprava delniške družbe Goričane, tovarna papirja Medvode d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 43. člena
statuta delniške družbe redno zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 27. avgusta 2003 ob 12. uri v
prostorih družbe na sedežu družbe Ladja
10, Medvode.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino in so na ta dan vpisani v delniški
knjigi pri KDD. Pooblaščenec delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Skupščina je sklepčna, če so na
zasedanju navzoči delničarji, ki imajo več
kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi: Za predsednico skupščine se izvoli dr.
Metko Arah. Za člana komisije za izvedbo
glasovanja se izvolita predlagana kandidata.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
3. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: skupščina pooblašča upravo, za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega
sklepa dalje, za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Najvišja nakupna cena delnic lahko presega njihovo knjigovodsko vrednost za največ 25%.
Pri pridobivanju delnic je izključena prednostna pravica delničarjev. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi
obrambe pred škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta
ter zaradi nagrajevanja zaposlenih. Za slednje namene odsvaja družba lastne delnice
neposredno upravičencem ob popolni izključitvi prednostne pravice delničarjev. Lastne delnice se zaradi izplačila udeležbe na
dobičku za člane uprave in nadzornega sveta ter za nagrajevanje zaposlenih odsvajajo

po ceni, ki je enaka povprečni nakupni ceni
lastnih delnic, oziroma po njihovi knjigovodski vrednosti, če je slednja višja.«
4. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 in poročilom nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo naslednji
sklepi:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2002 v znesku 1.424,737.371,57 SIT se uporabi:
– 424,532.647 SIT za dividende ali z
drugimi besedami 952,70 SIT bruto dividende na delnico. Družba bo delničarjem,
za katere ima popolne podatke, izplačala
dividende najkasneje do 30. 9. 2003, in
sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem
registru pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan sklica
skupščine in na način, ki ga bo določila
uprava;
– 15,000.000 SIT za nagrado upravi in
sicer 2/3 v delnicah družbe, 1/3 v gotovini;
– 985.204.724,57 SIT se razporedi v
preneseni dobiček družbe.
Za izplačila pod prvo in drugo alineo se
uporabi dobiček iz poslovnih let 1997 in
1998.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2002.
5. Sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
družbe predlagata skupščini, da sprejme
sklep: članom nadzornega sveta družbe pripada za pripravo in udeležbo na vsaki seji
nadzornega sveta sejnina, ki znaša:
– 40.000 SIT neto za člana nadzornega
sveta;
– 55.000 SIT neto za predsednika oziroma za namestnika predsednika, kadar nadomešča predsednika nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: nadzorni svet družbe
predlaga skupščini, da sprejme sklep: za
revizorja družbe Goričane d.d., Medvode,
za poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in
besedilo statuta družbe so po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Goričane, Medvode d.d.
uprava družbe
Ob-98607
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 24. člena statuta delniške družbe
Universal obrtno podjetje d.d. Ivančna Gorica uprava sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica
Uprava družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a v ponedeljek
dne 25. 8. 2003 s pričetkom ob 13. uri.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) za predsednika skupščine se imenuje
Jože Nosan,
b) za preštevalca glasov se imenujeta
Jelka Kepa in Vendel Vaš,
c) skupščini prisostvuje vabljeni notar
Marjan Kotar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2002 ter poročilom nadzornega sveta; uporaba bilančnega dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 ter s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za
leto 2002.
b) Skupščina sprejme predlog uprave in
nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička.
c) Skupščina upravi družbe in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2002.
3. Odpoklic in potrditev člana nadzornega sveta.
Skupina delničarjev Kastelec Jože in
ostali predlagajo odpoklic člana nadzornega sveta.
Skupščini se predlaga potrditev novega
člana, izvoljenega na zboru delavcev v skladu z 19. členom Statuta in v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
4. Sprejem sklepa o pooblastilu upravi
družbe za nakup lastnih delnic.
Uprava predlaga, da se sprejme predlog
uprave za nakup lastnih delnic.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom o lastništvu delnic pooblastitelja.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelec na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine skupščina ponovno sestane
in glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vse informacije se dobi pri Jožetu Kastelec na tel. 78-69-410 ali po faksu
78-69-411 od 7. do 15. ure vsak delavnik.
Universal d.d. Ivančna Gorica
uprava družbe
Ob-98608
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družba
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
6. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d. Grosuplje,
ki bo dne 27. 8. 2003 ob 15. uri v prostorih družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.

Št.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov, razglasitev sklepčnosti skupščine ter predstavitev notarja. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije Grosuplje d.d. imenuje:
– predsednika Slavka Trstenjaka,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in
Vesno Anžlovar Jurčič.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta za leto 2002 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
– skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom uprave družbe za leto 2002,
poročilom nadzornega sveta in poročilom
o opravljeni reviziji računovodskih izkazov
za leto 2002,
– upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2002.
3. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo revizije za leto 2003.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2003 se imenuje revizijska hiša Revizijska družba KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
– skupščina ponovno imenuje Franca
Štibernika za člana nadzornega sveta za
novo mandatno obdobje,
– skupščina se seznani z imenovanjem
Silva Zupančiča za člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev namesto dosedanjega člana Marjana Sadarja.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Pravico udeležbe na skupščini in uveljavitev glasovalne pravice imajo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave pisno prijavijo svojo udeležbo. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 16.30 na istem
kraju. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od dneva objave sklica naprej vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oziroma
volilni predlogi delničarjev morajo biti predloženi tajništvu družbe v roku 7 dni po
objavi tega sklica.
Instalacije Grosuplje, d.d.
uprava družbe
Davor Valentinčič
Ob-98609
Na podlagi določbe 20. člena statuta
družbe Gramiz, d.d. Kočevje sklicujem
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9. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2003 s pričetkom ob 16. uri v notarski pisarni mag.
Nine Češarek, na Trgu zbora odposlancev
66, Kočevje z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Nakup in umik lastnih delnic.
a) Predlog sklepa: družba odkupi
20.293 lastnih delnic z namenom umika in
zmanjšanje osnovnega kapitala za kupnino
do 30,000.000 SIT.
b) Predlog sklepa: osnovni kapital delniške družbe, ki v nominalni vrednosti znaša
67,644.000 SIT se zmanjša za nominalno
vrednost 20,293.000 SIT in sicer z umikom 20.293 delnic, tako da po umiku znaša v nominalni vrednosti 47,351.000 SIT, ki
bo razdeljen v 47.351 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT na eno delnico. Zmanjšanje se opravi 20,293.000 SIT v breme
osnovnega kapitala, razlika pa v breme revalorizacije popravka osnovnega kapitala.
Razlog zmanjšanja je prevelik obseg osnovnega kapitala glede na obseg dejavnosti in
s tem povezano nižjo donosnostjo osnovnega kapitala.
c) Predlog sklepa: sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala se prijavi v sodni register.
d) Predlog sklepa: upnikom, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodnem
registru, se da zavarovanje, če terjatev v
šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor v
tem času ne bi bili poplačani.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002 z mnenjem revizijske hiše
in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu ter razrešnica članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilo za leto 2002 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Dobiček v višini 3,327.480,69 SIT
se razporedi v rezerve.
b) Upravi in nadzornemu svetu Gramiz
d.d. skupščina za leto 2002 podeljuje razrešnico.
4. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta v predloženi vsebini.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska hiša ITEO Abeceda
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe vsak delavnik, v času od 13. do 14.
ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo. Udeležba se prijavi v splošni službi družbe, Ob Mahovniški 11, Kočevje.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok.
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Pozivam udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeležence skupščine se vpiše v seznam udeležencev.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe
Branko Oberč
Ob-98610
Uprava družbe SCT Strojegradnja d.
d., Kavčičeva 66, Ljubljana, sklicuje
6. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo dne 27. 8. 2003, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Branka Remškar, za
preštevalki glasov pa Nada Seršen in Majda Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 in s 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. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za delo v poslovnem letu
2002.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2003 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d. o. o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo vsaj 3 dni pred
dnem zasedanja skupščine.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto 2002
in poročilo nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo za skupščino je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Kavčičeva 66,
Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
SCT Strojegradnja d.d.
uprava družbe
Ob-98611
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 36. člena statuta družbe
Domel d.d. uprava sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Domel,
ki bo 26. 8. 2003 ob 12. uri na sedežu
družbe Domel d.d., Otoki 21, Železniki.
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Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2002 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2002. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi
bilančnega dobička sprejme sklep, da se
celotni bilančni dobiček v skupnem znesku
2.082,019.762,80 SIT, od tega znaša preostanek čistega dobička za poslovno leto
2002 469,131.143,85 SIT, znesek
1.467,832.952,36 SIT predstavlja preneseni dobiček iz prejšnjih let in
145,055.666,59 SIT revalorizacijski popravek prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let, uporabi tako:
a) da se lastnikom delnic razdeli 64 SIT
bruto dividende na delnico, kar znese
79,507.584 SIT in to iz naslova nerazporejenega čistega dobička iz leta 1998 v višini
79.507.584 SIT;
b) da preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem obračunu za leto 2002 v
znesku 2.002.512.178,80 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine in sicer najkasneje do
30. 11. 2003.
2.2 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Domel d.d., v poslovnem
letu 2002 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2002 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2003 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane.
4. Obravnava in sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da določi prečiščeno besedilo statuta
skladno s sprejetimi sklepi skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 23. 8.
2003. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v prostor za
skupščino, kjer se tudi podpišejo na seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno delničarje prosimo, da zaradi razdeli-

tve glasovnic pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta
družbe, bo na voljo vsem delničarjem na
sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Domel d.d.
uprava
Št. 17/2003
Ob-98623
Na podlagi 7.5. točke Statuta družbe
Unitas armature d.d. Ljubljana, uprava družbe vabi delničarje na
6. sejo skupščine
družbe Unitas armature d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 28. 8. 2003 ob 15.
uri na sedežu družbe, Celovška 224, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Cerar Izidor in Rus Aleksander. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Erika Braniselj.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sveta ostane bilančni dobiček iz leta 2002 v
višini 58,868.979,70 SIT nerazporejen.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2002.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o.
6. Sprejem sklepa o spojitvi.
Predlog sklepa: na osnovi Pogodbe o
spojitvi s prilogami, poročil uprav obeh
družb o spojitvi, o reviziji spojitve ter poročila nadzornega sveta obeh družb o pregledu
spojitve, se sprejme sklep o spojitvi Unitas
armature d.d., Ljubljana in Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Šmartno
pri Litiji, kakor sledi:
6.1. Opravi se spojitev Unitas d.d. in Kovina d.d. v skladu s Pogodbo o spojitvi, ki je
sestavni del tega sklepa.
6.2. Obe družbi, ki se spajata, združita
svoje premoženje v skladu s Pogodbo o
spojitvi, ki je sestavni del tega sklepa.
6.3. Zaradi spojitve se ustanovi nova družba, za katero sprejmeta skupščina Unitas
d.d. in skupščina Kovina d.d. statut z vsebino, določeno v Pogodbi o spojitvi.
6.4. Značilnosti spojene, nove družbe:
Firma družbe: Unitas armature & Kovina
Ventili d.d.
Skrajšana firma: Unitas&Kovina d.d.
Sedež: Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji.
Dejavnost družbe je opredeljena v Statutu družbe.
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6.5. Delničarjem družbe Unitas d.d in
Kovina d.d., ki bodo na zadnji dan 10-dnevnega roka, šteto od vpisa družbe v sodni
register, vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot
imetniki delnic Unitas d.d. in Kovina d.d.,
se zagotovi sorazmeren delež delnic nove
družbe z lastnostmi in po menjalnem razmerju, kot je to določeno v delitvenem načrtu.
6.6. Sklep o spojitvi z ustanovitvijo nove
družbe je pogojen in stopi v veljavo z dnem
vpisa v sodni register, ča ga bo tudi skupščina delničarjev Kovina d.d., Šmartno pri
Litiji, pravno veljavno sprejela.
6.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v skladu z izdanimi akti Agencije za trg
vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če bo to potrebno, prilagoditi na
skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
spojitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
nove družbe.
Predlog sklepa:
7.1. V nadzorni svet družbe Unitas&Kovina d.d. se imenujejo:
– Metod Logar,
– Miha Kušar,
– Barbara Kurner Čad,
– 2 predstavnika delavcev;
vse z mandatno dobo 4 let.
7.2. Določi se sejnino v višini neto
60.000 SIT za predsednika in po neto
50.000 SIT za člane nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja za pregled s spojitvijo nastale družbe.
Predlog sklepa: za ustanovitvenega revizorja se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o., Ljubljana.
9. Umik delnic izdajatelja Unitas armature d.d., Ljubljana iz borzne kotacije na prostem trgu ljubljanske Borze vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa: umaknejo se delnice izdajatelja Unitas d.d.,Ljubljana iz organiziranega trga. V primeru, da bo ta sklep sprejet
z večino 9/10 osnovnega kapitala družbe,
družba ugovarjajočim delničarjem zagotavlja odkup njihovih delnic v sklad lastnih delnic po enotnem dnevnem tečaju, objavljenem v tečajnici Ljubljanske borze v časopisu Delo, na dan objave sklica skupščine.
10. Razrešitev in imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata v
nadzornem svetu se razrešita Kobler Gregor
in Krumpak Drago, ki se ponovno imenujeta
v nadzorni svet največ za dobo štirih let.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Št.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala pol ure kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Unitas armature d.d.
uprava družbe
Ob-98625
Na podlagi 7.3.2 točke Statuta delniške
družbe Avtoservis Gorica, servisne storitve,
trgovina, tehnični pregledi d.d., Nova Gorica, Vojkova 49, uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Avtoservis Gorica d.d., Nova
Gorica,
ki bo 29. avgusta 2003 ob 11. uri v
prostorih na sedežu družbe v Novi Gorici,
Vojkova 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2002
v višini 7,567.795,96 SIT uporabi za druge
rezerve iz dobička.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da dosedanjim članom
nadzornega sveta preneha mandat.
2. Na predlog nadzornega sveta se
za članici nadzornega sveta izvolita Zvonka
Gomboc in Nevenka Breznik z mandatom
štirih let.
6. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe se sprejme sklep:
6.1. Črtajo se naslednje dejavnosti: popravilo in vzdrževanje cestnih motornih vozil; opravljanje tehničnih in preventivnih pregledov; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi in gospodinjskimi
potrebščinami;
posli
zunanjetrgovinskega prometa, špedicija,
uvoz in izvoz blaga in storitve v maloobmejnem prometu; carinsko skladiščenje; proizvodnja delov in pribora za motorna vozila;
popravilo lovskega in športnega orožja; javno skladiščenje blaga; notranja špedicija;
rent-a-car; zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev in prodaje blaga s
konsignacijskega skladišča; zastopanje in
predstavljanje fizičnih oseb in pravnih oseb
ter servisiranje storitev in opreme; organizacija in izvajanje sejmov, prireditev, razstav
in raznih poslovnih aranžmanov v razstavnih
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in prodajnih salonih; storitve propagande in
reklame; čistilni servis; komercialna opravila pri prometu blaga in storitev; komisijska
prodaja novih in rabljenih avtomobilov, delov in pribora; leasing in kooperacijski posli.
6.2. Vpišejo se naslednje dejavnosti s
šiframi: G/50.101 trgovina na debelo z motornimi vozili, G/50.102 trgovina na drobno z motornimi vozili, G/50.301 trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, G/50.302 trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
G/50.303 posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, G/50.401 trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo,
G/50.402 trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo, G/50.403 posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo, G/50.404 vzdrževanje in popravila motornih koles, G/50.501 trgovina
na drobno z lastnimi motornimi gorivi,
G/50.502 posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi, G/51.220 trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami,
G/51.310 trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami, G/51.320 trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, G/51.330 trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
G/51.340 trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, G/51.350
trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G/51.360 trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
G/51.370 trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, G/51.380 trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, G/51.390 nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, G/52.410 trgovina na debelo s tekstilom, G/51.420 trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
G/51.430 trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami, G/51.440 trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili,
G/51.450 trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko, G/51.470 trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, G/51.510
trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, G/51.530 trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, G/51.540 trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom,napravami
za
ogrevanje,
G/51.550 trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi, G/51.570 trgovina na debelo z
ostanki in odpadki,G/51.840 trgovina na
debelo z računalniško opremo, G/51.850
trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
opremo, G/51.880 trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem, G/51.900 druga trgovina na debelo, G/52.110 trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, G/52.120 trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, G/52.210
trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, G/52.220 trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, G/52.230 trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
G/52.240 trgovina na drobno s kruhom,
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pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
G/52.250 trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, G/52.260
trgovina na drobno s tobačnimi izdelki,
G/52.270 trgovina na drobno v drugih
specializiranih
prodajalnah
z
živili,
G/52.330 trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, G/52.410 trgovina na drobno s tekstilom, G/52.420 trgovina na drobno z oblačili, G/52.430 trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, G/52.440 trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, G/52.450 trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami, G/52.461 trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, G/52.462 trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, G/52.463 trgovina na
drobno
z
gradbenim
materialom,
G/52.472 trgovina na drobno s časopisi,
revijami,G/52.473 dejavnost papirnic,
G/52.481 trgovina na drobno s športno
opremo, G/52.482 dejavnost cvetličarn,
G/52.483 trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi, G/52.485 trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,G/52.487 trgovina na drobno z igračami, otroško opremo,
G/52.488 trgovina na drobno v drugih
specializiranih
prodajalnah,
d.n.,
G/52.610 trgovina na drobno po pošti,
G/52.620 trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah,G/52.630 druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, H/55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,H/55.400 točenje pijač,H/55.520
priprava in dostava hrane (catering),I/60.240 cestni tovorni promet,
I/63.110 prekladanje, I/63.120 skladiščenje, I/63.210 druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, K/70.120 trgovanje
z lastnimi nepremičninami, K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.130 raziskovanje trga in javnega
mnenja, K/74.820 pakiranje, K/74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.853 druga splošna tajniška opravila,
K/74.872 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
7. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejmejo spremembe Statuta družbe v predlaganem besedilu.
2. Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami statuta in izdela njegovo prečiščeno
besedilo.
8. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko v dobi 18
mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na
skupščini, po svojem preudarku in v dobro
družbe kupi lastne delnice za namene iz
240. člena ZGD. Skupni nominalni znesek
kupljenih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe ob tem, da je
najnižja prodajna cena delnice določena v
višini povprečne revalorizirane nakupne vrednosti, najvišja prodajna cena pa je knjigovodska vrednost.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Družba je pooblaščena, da lahko odsvaja lastne delnice poleg primerov iz 240. člena ZGD tudi v duhu dobrega gospodarja ter
pod pogoji, navedenimi v predhodnem odstavku tega predloga sklepa in na podlagi
Pravilnika o kriterijih za pridobitev lastnih
delnic in način nadzora nad transakcijami in
odsvojitvami nad lastnimi delnicami, katerega sprejme nadzorni svet. Pri odsvajanju
lastnih delnic so izključene prednostne pravice delničarjev.
9. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2003 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD v Ljubljani, na dan 29. 8.
2003. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje se poziva, da se prijavijo najkasneje 1 uro pred začetkom skupščine v
tajništvu družbe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter spremembami statuta, je delničarjem na voljo na sedežu družbe Avtoservis Gorica d.d., v Novi Gorici,
Vojkova 49, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Prostor bo odprt od 10. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Avtoservis Gorica d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-98631
Na podlagi določb Statuta delniške družbe Emona blagovni center – plus, družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava – direktor
5. skupščino
delniške družbe Emona blagovni
center – plus, družba pooblaščenka
d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 27. 8. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe Emona blagovni center –
plus, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana,
Šmartinska cesta 130/I., Ljubljana (velika
sejna dvorana).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za

predsedujočega skupščine Matjaža Prinčiča in verifikacijsko komisijo v sestavi Ana
Pahulje-Senečič kot predsednica in Jana
Por ter Slavka Plemelj kot preštevalki glasov. Seji prisostvuje vabljen notar Andrej
Škrk.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2002 za družbo Emona
blagovni center – plus, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana ter stališča nadzornega
sveta do poročila o revidiranju računovodskih izkazov za družbo Emona blagovni center – plus, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2002 in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2002 ter pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
za naslednje mandatno obdobje.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dne 1. 9.
2003 poteče mandat članom nadzornega
sveta Stanislavu Brumcu, Jožici Černe,
Mateji Golja, Marjanu Gorišku, Janezu
Mavru in Janji Irt.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
1. 9. 2003 imenuje za člane nadzornega
sveta za naslednje 4-letno mandatno
obdobje: Stanislav Brumec, Jožica Černe,
Mateja Golja, Marjan Gorišek, Janez Maver
in Jana Por.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2003 imenuje ITEO-Abeceda d.o.o.
iz Ljubljane.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine ali
se prijavijo osebno pri članu nadzornega
sveta Marjanu Gorišku na Šmartinski cesti
104, Ljubljana.
Delničar se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če je vpisan v delniško knjigo v družbi tri dni
pred dnevom skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.
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 skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
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Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem Emona blagovni
center – plus d.d., Ljubljana, v Ljubljani,
Šmartinska cesta 104, pri članu nadzornega sveta Marjanu Gorišku vsak delovni dan
od 12. do 14. ure po predhodni najavi na
tel. 01/54-727-46 od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Emona blagovni center – plus,
družba
pooblaščenka d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Ob-98632
Na podlagi točke C in Č 8. poglavja
Statuta delniške družbe Emona blagovni
center d.d., Ljubljana in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava – direktor
5. skupščino
delniške družbe Emona blagovni
center d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, 27. 8. 2003 ob 10. uri v
veliki sejni dvorani Poslovne stavbe Emona,
Šmartinska cesta 130/I., Ljubljana
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev navzočnosti in izvolitev teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli
predsednik skupščine Drago Naberšnik in
verifikacijska komisija v sestavi Ana Pahulje-Senečič kot predsednica, Jana Por in
Slavka Plemelj kot člana. Seji prisostvuje
vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Obravnava poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za poslovno leto 2002 za družbo Emona
blagovni center d.d., Ljubljana, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskih poročil za družbo Emona blagovni center d.d.,
Ljubljana in za poslovni sistem Emona blagovni center za poslovno leto 2002 ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2002 za družbo Emona blagovni center d.d., Ljubljana ter pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil za družbo Emona blagovni center d.d.,
Ljubljana in poslovni sistem Emona blagovni
center za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital, ki znaša 1.306,879.000 SIT, zmanjša za
70,000.000 SIT z umikom 70.000 lastnih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT na
delnico.
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Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila Statuta družbe z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se nadzornemu svetu družbe ob izteku mandata v breme poslovnih
stroškov izplača nagrada v skupni višini bruto 3,800.000 SIT. Nagrada se izplača najkasneje do 30. 9. 2003.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
za naslednje mandatno obdobje.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala za mandatno obdobje
2003-2007 imenujejo: Miro Gavez, Kaja Špiler, Vlado Vadlja, Ivanka Dimnik. Mandat članov začne z dnem imenovanja na skupščini.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2003 imenuje revizijska hiša
ITEO-Abeceda d.o.o., Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu na sedežu družbe.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 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, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v informativni pisarni v poslovni zgradbi na Šmartinski cesti
104 v Ljubljani pri Ani Pahulje-Senečič, vsak
delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Emona blagovni center d.d.,
Ljubljana
uprava – direktor
Št. 38/100
Ob-98637
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper, Istrska cesta 55, sklicujem
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skupščino delničarjev,
ki bo dne 25. 8. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in imenuje preštevalca glasov. Na
skupščini bo prisotna notarka Nevenka Kovačič.
2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in revidiranih računovodskih izkazov za leto 2002 in seznanitev s
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo in revidirane računovodske izkaze za leto 2002 ter se seznani s poročilom nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se bilančni dobiček uporabi:
1. Za izplačilo dividend 1,750.000 SIT
bruto.
Vrednost dividende na delnico znaša
500 SIT bruto in pripada imetnikom delnic
vpisanih v delniško knjigo najmanj dva dni
po dnevu zasedanja skupščine. Dividenda
ne pripada lastnim delnicam.
Izplačilo dividend se opravi najkasneje v
90 dneh po sprejemu tega sklepa.
2. Za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta 2,000.000 SIT bruto.
3. Za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta za izredne uspehe pri povečanju kapitala družbe v obdobju 1992-1998,
6,667.000 SIT bruto.
4. Za razporeditev v naslednjih poslovnih letih 79,039.000 SIT.
Upravi in nadzornemu svetu se s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2002.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe ter čistopis
statuta po predlogu uprave.
5. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je z 9. 6. 2003 prenehal mandat vsem članom obstoječega nadzornega sveta.
6. Imenovanje članov uprave.
Predlog sklepa: v skladu s sprejetim
sklepom o spremembah in dopolnitvah statuta je skupščina sprejela sklep o imenovanju predsednika in dveh članov uprave.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za leto 2003 po predlogu nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov skupščine po tem
dnevnem redu, predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-

Stran

4320 / Št. 71-72 / 25. 7. 2003

va udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom eno uro po prvem sklicu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Avtoplus, d.d. Koper
direktor družbe
Št. 01-2003/004
Ob-98638
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
SGP Zasavje Trbovlje, d.d. uprava sklicuje
7. skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2002 ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine imenuje Danica Klemenc, za preštevalca glasov pa Vilma Strniša in Simona Vrbnjak. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa A: bilančni dobiček poslovnega leta 2002 v višini 17,507.562,80
SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi skupščina odločala v naslednjih letih.
Predlog sklepa B: skupščina delničarjev
članu uprave in članom nadzornega sveta
družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2002.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30,
Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve v predlaganem besedilu.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Zasavje Trbovlje, d.d. na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena ZGD pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice enaka oziroma višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Lastne delnice sme družba pridobiti za
vse namene iz prvega odstavka 240. člena
ZGD, razen tega pa tudi za izpeljavo pro-
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grama delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave, nadzornega sveta
in vodstvenih delavcev v delnicah družbe
ter za nagrajevanje zaposlenih.
Delničarji imajo pri pridobivanju delnic
na podlagi tega pooblastila prednostno pravico ter morajo biti ob enakih pogojih enako
obravnavani. Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki
jo vodi KDD, in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu uprave družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je vključno do 26. 8. 2003.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
uprava
Ob-98645
Na podlagi 41. člena statuta družbe Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis, d.d.
uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine družbe
Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis,
d.d. Ljubljana, Cesta dveh cesarjev
403,
ki bo dne 27. avgusta 2003 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 403, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednico skupščina
imenuje Slavico Mrkun, za preštevalki glasov pa Majdo Klajderič in Miro Špenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002, poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v poslovnem letu 2002 in s
poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2002.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema sklep:
Bilančni dobiček v višini 22,040.000 SIT
ostaja nerazporejen.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:

za revizorja družbe za poslovno leto 2003
skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG,
Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta Iskra Prins, d.d. in njegovega čistopisa.
Predlog sklepa: uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini v obravnavo
in sprejema sklep: skupščina sprejema
spremembe in dopolnitve Statuta družbe Iskra Prins, d.d. Ljubljana, ki so del delovnega gradiva za sklic te skupščine in njegov
čistopis.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje v ponedeljek 25. 8. 2003.
Delovno gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Iskra Prins, prodaja, inženiring,
servis, d.d., Ljubljana
uprava
Marko Volk, univ. dipl. ek.
Ob-98646
Na podlagi 283. člen Zakona o gospodarskih družbah in člena 31 statuta družbe
direktor delniške družbe EGP Embalažno
grafično podjetje d.d. Škofja Loka sklicuje
12. skupščino delničarjev
EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
Škofja Loka,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2003 ob 9. uri
na sedežu družbe Kovinska industrija Ig, Ig
233a, Ig.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev
predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2002 ter
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Celotni bilančni dobiček v skupnem
znesku 269,989.492,27 SIT, od česar je
preostanek čistega dobička za poslovno leto 2002 54,135.773,48 SIT, znesek
215,853.718,79 SIT pa predstavlja preneseni čisti dobiček iz preteklih let, se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov v poslovnem letu 2002.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.
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Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini družbe, da za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2003
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
odpokliče se dosedanjega člana nadzornega sveta Milana Hafnerja. Članu nadzornega sveta preneha mandat z dnem sprejema
tega sklepa.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
za novega člana nadzornega sveta družbe
se imenuje Brane Blanuša.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
po objavi sklica skupščine od 9. do 12.
ure.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 19. 8. 2003 ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali po pooblaščencu. Pooblastilo mora
bit pisno in pred začetkom skupščine predloženo družbi.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 25% zastopanega osnovnega kapitala.
EGP d.d. Škofja Loka
Aleksander Troha
direktor družbe
Ob-98652
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 14. točke statuta delniške družbe HOJA Mobiles, d.d., Polhov
Gradec uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe HOJA Mobiles, d.d., Polhov
Gradec,
ki bo v sredo, 27. avgusta 2003 ob 8.
uri na sedežu družbe, Pristava 16a, Polhov
Gradec.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave je: za predsednika skupščine se izvoli Darinka Bizant, za
preštevalki glasov se izvolita Minea Bozovičar in Irma Sedej. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2002 s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila in revizijskega poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: podeli se
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razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2002.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi
odstopne izjave skupščina razrešuje člana
nadzornega sveta Jakovina Aleksandra. Za
novega člana nadzornega sveta se imenuje
Plestenjak Filip. Mandat novega člana traja
do konca izteka mandata nadzornega sveta,
t.j. do 29. 8. 2006.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2003 se imenuje
revizijska družba Ripro d.o.o., Efenkova 61,
Velenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo delničarjem vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od objave
sklica do zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje iste dne
ob 9. uri in v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
HOJA Mobiles, d.d.
predsednik uprave
Dušan Marinič, univ. dipl. inž. les.
Ob-98659
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in določil Statuta delniške družbe
II. sejo skupščine
delniške družbe Soča VGP d.d., Nova
Gorica,
ki bo v četrtek, 28. avgusta 2003, ob
11. uri, v sejni sobi na sedežu delniške družbe v Novi Gorici, Industrijska cesta 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave družbe.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za leto 2002, s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in revizijskim poročilom za poslovno leto 2002 ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
uprave za leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2003 imenuje
revizorska hiša BDO EOS revizija d.o.o.,
družba za revidiranje, Ljubljana.
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5. Pokrivanje izgube v breme osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: z namenom delnega
pokrivanja preostale izgube leta 2002 in
izgube iz preteklih let v skupni višini
516.513 tisoč SIT se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v višini
154.882 tisoč SIT. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z
združevanjem
delnic
v
razmerju
1:2,67597 tako, da ostane vrednost
osnovnega kapitala po združevanju delnic
enaka 92.414 tisoč SIT. Nepokrita izguba
leta 2002 in preteklih let po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z
združevanjem delnic tako ostane enaka
361.631 tisoč SIT.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Spremeni se 5. člen statuta, tako da se
glasi:
Osnovni kapital družbe je 92.414.000
SIT in je razdeljen na 92.414 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT, serijske številke od 1. do 92414.
Vse delnice družbe so vpisane in v celoti
vplačane.
Spremeni se četrti odstavek 43. člena
statuta tako, da se glasi:
“Direktor družbe mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja ali univerzitetna izobrazba ekonomske, tehnične ali pravne smeri,
– pet let delovnih izkušenj na vodilnih
mestih,
– znanje enega tujega jezika.”
Ostala določila statuta ostanejo nespremenjena.
7. Spermemba članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi pisne odstopne izjave se razreši dosedanjo članico nadzornega sveta Nevenko Rebrica. Namesto
nje se za člana nadzornega sveta izvoli Bojana Kendo.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Soča VGP d.d., Industrijska
cesta 2, 5000 Nova Gorica, vsak delovni
dan od dneva objave dalje med 8. in
11. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri
dni pred sejo.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki,
in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 12. uri v
istih prostorih z enakim dnevnim redom in
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bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Soča VGP d.d., Nova Gorica
direktorica
Sandra Pirjevec, ek.
Ob-98660
Na podlagi 6.4 točke Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., Zagorica 1, Litija, sklicuje uprava družbe
7. skupščino
delničarjev družbe SVEA Lesna
industrija Litija, d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 12. uri na
sedežu družbe Zagorica 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalca glasov, ter ugotovi prisotnost notarja in
sprejme predlagani dnevni red skladno s
predlogom sklicatelja skupščine.
3. Spremembe Statuta družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., Litija.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d., ki jih predlagata
uprava in nadzorni svet.
4. Obravnava Poročila nadzornega sveta o Letnem poročilu družbe za leto 2002,
obravnava pokrivanja bilančne izgube po
stanju 31. 12. 2002, ter sklepanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi
družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščine se sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z Letnim poročilom
družbe za leto 2002 in pisnim Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. Uprava družbe poda predlog, da se
bilančna izguba po stanju 31. 12. 2002 pokrije:
– iz prenesenega dobička preteklih let,
– iz oblikovanih zakonskih rezerv nad
predpisanimi,
– iz prevrednotovalnega popravka vpoklicanega kapitala.
3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2002 revizijsko družbo ITEO Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda si delničarji lahko ogledajo
na sedežu družbe Zagorica 1, Litija, vsak
delavnik med 11. in 13. uro od dneva objave sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
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pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi družbe. Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo skic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
15. uri v istem prostoru, tedaj bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
generalni direktor
Kremžar Franc, inž.
Ob-98661
Uprava Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, vabi delničarje na
6. skupščino
Surovine Holding d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 26. avgusta 2003, ob 12. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Maribor, Ulica talcev 24, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalki glasov pa Majdo Breg in Matejo Rudolf
Stanič.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki znaša na dan 31. 12. 2002 205,185.221,21
SIT, ki ga sestavljajo čisti dobiček poslovnega leta 2002 v znesku 102,968.264,03
SIT ter preneseni dobiček iz prejšnjih let v
znesku 102,216.957,18 SIT se razdeli v višini 41,043.100 SIT delničarjem za dividende, del bilančnega dobička v višini
164,142.121,21 SIT pa ostane nerazporejen.
Dividenda znaša 700 SIT bruto na delnico.
Do dividende so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividende se izplačajo v roku 90 dni po
skupščini.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za mandatno obdobje
štirih let se imenuje nadzorni svet v sestavi:
1. Zmagoslav Flerin,
2. Miran Viljem Pleterski,
3. Branko Trpin.
Sklepe pod 2. in 3. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, pod 4. točko pa nadzorni svet.
O vseh točkah dnevnega reda glasujejo
samo delničarji razreda A.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-

som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina Holding d.d.
uprava
Marko Fon
Ob-98663
Uprava Surovine družbe za predelavo
odpadkov d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor vabi delničarje na
6. skupščino
Surovine d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 26. avgusta 2003 ob 10. uri, na sedežu družbe v
Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalki glasov pa Majdo Breg in Matejo Stanič
Rudolf.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki znaša na dan 31. 12. 2002 207,937.840,87
SIT, ki ga sestavljajo čisti dobiček poslovnega leta 2002 v znesku 26,708.876,39
SIT ter preneseni dobiček iz prejšnjih let v
znesku 181,228.964,48 SIT se razdeli v
višini 44,156.000 SIT delničarjem za dividende, del bilančnega dobička v višini
163,781.840,87 SIT pa ostane nerazporejen. Dividenda znaša 380 SIT bruto na delnico.
Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.
Dividende se izplačajo v roku 90 dni po
skupščini.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za mandatno obdobje
štirih let se imenuje nadzorni svet v sestavi:
– Milan Korošec,
– Jožica Nosan,
– predstavnik delavcev.
5. Izplačilo sejnin nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta izplačujejo sejnine v višini 50.000 SIT
predsedniku nadzornega sveta in 30.000
SIT članoma nadzornega sveta.
Sklepe po 2. in 3. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, pod 4. točko nadzorni svet, pod 5. točko pa uprava.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred skupščino
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
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pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol
ured pred začetkom seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina d.d.
uprava
Marko Fon
Ob-98664
V skladu z določili ZGD in Statuta delniške družbe Art optika d.d. sklicujem
9. skupščino
delniške družbe Art optika d.d.,
ki bo v petek, dne 29. avgusta 2003, s
pričetkom ob 9. uri v prostorih Art optike,
Jurčičeva ul. 6 v Mariboru, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje Violeta Vogrinec in za preštevalki glasov Romana Marin
in Nada Vezjak. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2002 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta iz 274. člena ZGD-F.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2002 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.
3. Obravnava in sprejetje sklepa o pokrivanju izgube iz leta 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep,
da se izguba družbe Art optika Maribor iz leta
2002 v višini 5,815.491,11 SIT pokrije iz splošnega prevrednotovalnega popravka vpoklicanega kapitala, ki znaša 21,350.547,71 SIT.
Iz tega se prenese 5,815.491,11 SIT za
pokritje izgube po zaključnem računu za
leto 2002, tako da ostane na splošnem prevrednotovalnem popravku vpoklicanega kapitala 15,535.056,60 SIT.
4. Podelitev razrešnice upravi in članu
nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa: upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta se podeli
razrešnica za poslovno leto 2002.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2003 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva ul. 30, Ljubljana.
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6. Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Art oprika d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Art
optika d.d. v predloženem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj pet dni pred zasedanjem skupščine na sedež družbe v Mariboru, Jurčičeva ulica 6.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
vključno s spremembami statuta je na vpogled delničarjem na upravi družbe pri direktorju, v Mariboru, Jurčičeva ulica 6, vsak
delovnik od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Art optika d.d.
direktor
Bojan Komočar
Ob-98665
Na podlagi 31. člena Statuta delniške
družbe Toko-line tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov, d.d., sklicuje uprava družbe
6. redno sejo skupščine
delniške družbe Toko-line, d.d.,
ki bo dne 27. avgusta 2003 ob 11. uri v
poslovnih prostorih družbe v Lukovici pri
Domžalah 84 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Nevenka Jakič. Za preštevalca glasov se imenuje Helena Zabret.
Na seji bo navzoča vabljena notarka Majda Lokošek.
2. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2002.
O 2. točki dnevnega reda se ne glasuje.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2002.
4. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, sprejme skupščina družbe sklep, da se izguba iz
leta 2002 v višini 176,849.225,14 SIT pokrije v breme:
– zakonskih rezerv 16,042.400 SIT,
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– iz splošnega prevrednotovalnega popravka
vpoklicanega
kapitala
160,806.805,14 SIT.
5. Razno.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v Lukovici pri Domžalah 84,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavijo svojo udeležbo.
Toko-line d.d.
uprava
Ob-98666
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3 člena Statuta družbe
KIG Kovinska industrija Ig, d.d., Ig, Ig 233a,
uprava družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe KIG Kovinska industrija Ig, d.d.,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2003, ob 8. uri
na sedežu družbe, na Igu, Ig 233a.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se izvoli Matjaž Satler.
Seji skupščine bo prisostvala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2002 ter s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom in revizijskim poročilom družbe za poslovno leto 2002, ter s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2002.
3. Seznanitev skupščine s predlogom
uprave ter mnenjem nadzornega sveta o razporeditvi bilančnega dobička za poslovno
leto 2002.
Predlog sklepa št. 3: bilančni dobiček
leta 2002 v znesku 175,529.420,50 SIT
se razporedi v preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa št. 4: skupščina podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2002.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa št. 4: za revidiranje poslovanja družbe za leto 2003 se imenuje
revizijska hiša BDO EOS Revizija d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, ki svojo udeležbo najavijo pisno s priporočenim pismom, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpi-
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som iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled sedežu družbe na Igu, vsak
delavnik od 28. 7. 2003 do vključno 29. 8.
2003 med 9. in 11. uro v tajništvu družbe.
KIG Kovinska industrija Ig, d.d.
uprava družbe
Ob-98669
Na podlagi VI/3 člena 37. statuta delniške družbe Sora, industrija pohištva Medvode d.d., Gorenjska c. 12, Medvode
sklicujem
5. sejo skupščine družbe,
ki bo 28. 8. 2003 ob 11. uri v jedilnici,
na sedežu družbe v Medvodah, Gorenjska
c. 12, Medvode.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepov:
a) Za predsedujočega skupščine se izvoli Ilovar Janez, za preštevalki glasov se
imenujeta Jožica Prebil in Marjetka Vidmar,
za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Erika Braniselj.
b) Ugotovi se sklepčnost skupščine in
potrdi dnevni red skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za leto 2002
z mnenjem revizorja, s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za poslovno leto
2002 in sprejemom tega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2002.
3. Bilančni dobiček za poslovno leto
2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) Ugotovi se, da je družba Sora, industrija pohištva Medvode d.d. v letu 2002 ustvarila čisti dobiček v višini 8,147.000 SIT in
sta ga v višini 6,186.000 SIT razporedila
uprava in nadzorni svet na zakonsko obvezne rezerve družbe.
b) Bilančni dobiček v višini 1,961.000
SIT se ne razdeli in se prenese v naslednje
leto.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2002 in jima
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2002.
4. Določitev višine sejnin za predsednika in člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višina sejnine za udeležbo in delo na sejah nadzornega sveta, za
leto 2003, za predsednika nadzornega sveta znaša 150 EUR v tolarski protivrednosti
na dan izplačila bruto in za člane po 125
EUR v tolarski protivrednosti na dan izplačila bruto.
5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe Sora, industrija pohištva Medvode d.d. in prečiščeno besedilo Statuta družbe Sora, industrija
pohištva d.d. v predloženem besedilu.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolita se člana nadzornega sveta Franc Gajšek in Ivica Blagaić.
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Skupščina se seznani z izvolitvijo člana nadzornega sveta predstavnika delavcev in ugotovi, da je v nadzorni svet izvoljen tretji član
nadzornega sveta – predstavnik delavcev.
Nov nadzorni svet nastopi štiriletni mandat
dne 12. 11. 2003, ko preteče mandat sedanjemu nadzornemu svetu in se dosedanji
člani nadzornega sveta s tem dnem razrešijo.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2003
se imenuje Constantia UHY d.o.o. revizijska družba, Vilharjeva 27, Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
glasovalno pravico vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave, in sicer
najmanj trideset minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci
tudi s pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje istega dne, to je
28. 8. 2003 ob 12. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe – v
tajništvu uprave vsak dan od 8. do 12. ure.
Sora, industrija pohištva Medvode
d.d.
uprava Franc Rozman org. dela
Št. 064/03
Ob-98671
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe
Nizke gradnje d.d. gradbeno, storitveno trgovska družba Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj,
uprava družbe vabi delničarje na
6. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno,
storitveno trgovska družba Ptuj, Puhova
ulica 6, Ptuj,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2003 ob 12.
uri, na sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Lečnik Maks, za preštevalca
glasov pa Marjan Zebec in Simona Cvetko.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Šoemen Andrej.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v letu 2002.
4. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002 in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu skupščina podeljuje razrešnico za njuno delo v letu 2002.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno

leto 2003 imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija d.o.o.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v Centralnem registru pri KDD po stanju zadnjega
dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu direktorja vsak dan od 10. do 12.
ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se ponovno sestane
uro kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
uprava
Ob-98672
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo d.d., Nova Gorica, Sedejeva 4, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003 ob 13. uri
na sedežu družbe, Nova Gorica, Sedejeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti se na predlog uprave in nadzornega sveta izvoli predsednika skupščine in imenuje
preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje tudi vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2002.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2002 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep:
a) Bilančni dobiček družbe na dan 31.
12. 2002 znaša 10,104.000 SIT in ostane
nerazporejen.
b) Del rezerv iz dobička v višini
17,330.400 SIT se uporabi za dividende,
kar predstavlja 60 SIT bruto na delnico. Dividende se bodo izplačevale do 31. 12.
2003 v nerevaloriziranih zneskih. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 31. 8. 2003.
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c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2002 ter jima podelil razrešnico.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo v
tajništvu uprave, na sedežu družbe in so
vpisani v centralnem registru pri KDD po
stanju na zadnji prijavni dan na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Popolno gradivo za sejo skupščine, skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled od
dneva objave skupščine na sedežu družbe
v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Grafika Soča d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Ob-98682
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje uprava
8. skupščino
družbe Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2003 ob 8. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notarko v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2003 se
imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.

Št.

3. a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju Kurivo Gorica d.d. za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2002.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju Kurivo Gorica d.d.
za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja
in s pisnim poročilom nadzornega sveta o
preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za leto 2002.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček za leto
2002 v višini 122,310.246,73 SIT ostane
nerazporejen in se bo o njegovi uporabi
odločalo v naslednjih letih.
5. Sprejem sklepa o umiku lastnih delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega
kapitala skladno s 7. točko prvega odstavka
240. člena ZGD.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da sme družba odplačno pridobiti
največ 70.620 lastnih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT, z namenom izplačila delničarjem ter, da se tako
pridobljene delnice umaknejo najkasneje v
roku dveh let od pridobitve. Skupščina pooblasti upravo, da v skladu s sprejetim sklepom umakne lastne delnice brez dodatnega sklepa skupščine.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1, od dneva
objave sklica do začetka skupščine, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred skupščino, to je do vključno 25. 8. 2003. Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za udeležbo in glasovanje na skupščini predložiti tudi
pooblastilo za udeležbo in glasovanje.
Če skupščine ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
in glasuje ne glede na število prisotnih delnic (drugi sklic).
Kurivo Gorica d.d.
uprava družbe
direktor Egidij Črnigoj
Ob-98683
Na podlagi določil Statuta delniške družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d. Žalec in v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah sklicuje uprava
XI. skupščino
delniške družbe SM Savinjska trgovska
družba d.d.,
ki bo v četrtek, dne 28. avgusta 2003 s
pričetkom ob 12. uri v prostorih notarja
Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20, Žalec.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa: izvoli se s strani uprave
predlaganega predsednika skupščine in
preštevalce glasov. Ugotovi se sklepčnost
skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe SM Savinjska, d.d. za
leto 2002 in konsolidiranim poročilom skupine SM Savinjska za leto 2002, s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2002 ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predloga sklepov:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe SM Savinjska, d.d.
za leto 2002 in konsolidiranim poročilom
skupine SM Savinjska za leto 2002 ter s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za leto 2002.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
letu 2002.
3. Informacija o odstopu člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev ter
predlog za izvolitev novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.
Predloga sklepov:
a) Skupščina je vzela na znanje informacijo, da je odstopil član nadzornega sveta
Darko Penezič.
b) Za nadomestnega člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev se na predlog nadzornega sveta imenuje Simeon
Špruk, in sicer z mandatom, ki traja do izteka mandata nadzornega sveta, imenovanega na skupščini dne 23. 6. 2000.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev ter predlog za izvolitev novega člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev.
Predloga sklepov:
a) Razreši se član nadzornega sveta –
predstavnik delničarjev Božidar Fabjan.
b) Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se na predlog nadzornega sveta imenuje Boštjan Marolt, in sicer
z mandatom, ki traja do izteka mandata nadzornega sveta, imenovanega na skupščini
dne 23. 6. 2000.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe SM Savinjska trgovska družba, d.d. Žalec za leto 2003 se po
predlogu nadzornega sveta imenuje pooblaščena revizijska družba ITEO-Abeceda
d.o.o. iz Ljubljane.
II. Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro od dneva objave sklica
do dneva zasedanja skupščine.
III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob
12.30, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala. Prostor, v katerem bo
potekala skupščina, bo odprt 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
IV. Način dela in pogoji udeležbe
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
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točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi
in posredovani v roku 7 dni po objavi tega
sklica v tajništvo uprave na sedežu družbe.
Glasuje se z glasovnicami, razen za 1. točko dnevnega reda, o kateri se odloča z
javnim glasovanjem z dvigom rok. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri
dni pred dnevom skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Prijava je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 25. 8. 2003. Ob
prihodu in pred začetkom zasedanja skupščine se udeleženci prijavijo pri upravi zaradi potrditve prisotnosti in prevzema gradiva,
potrebnega za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
SM Savinjska trgovska družba, d.d.
uprava družbe
Ob-98707
Na podlagi 283.člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01,
59/01, 50/02) in točke 7.7. Statuta družbe
Kras mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana, direktor družbe
Kras d.d. sklicuje
sedmo skupščino
družbe Kras mesnopredelovalna
industrija d.d.,
ki bo v sredo dne 27. 8. 2003 ob 13. uri
v prostorih Obrata Šepulje, Šepulje 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev prisotnosti notarja.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
A) Izvoli se:
– predsednika skupščine,
– tričlansko verifikacijsko komisijo za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda
(predsednik in dva preštevalca glasov),
– zapisnikarja.
B) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje povabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2002 skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega
poročila za poslovno leto 2002 in s potrditvijo letnega poročila za poslovno leto
2002.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Kras d.d. in »Skupine Kras« za poslovno leto 2002, s pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizorjevega poročila
za poslovno leto 2002 in s potrditvijo letnega poročila družbe Kras d.d. in »Skupine
Kras« za poslovno leto 2002.
3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
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rabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Direktor družbe in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
A) Sprejme se predlog o uporabi bilančnega dobička družbe Kras d.d. v predloženem besedilu.
B) Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2002 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2003.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za poslovno leto 2003 se
imenuje predlagani revizor.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so na vpogled v
Analitski službi, v Obratu Šepulje, Šepulje
31, vsak delavnik od 8. do 16. ure, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec ali zastopnik
pa s pisnim pooblastilom.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva te
objave skupščine.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.
Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave sklica skupščine v Uradnem listu RS skupaj s sklicem skupščine
sporočil vsem imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana (centralni register) na dan 18.
8. 2003.
Skupščine se lahko udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom; zastopnik
pravnih oseb pa še z izpiskom iz sodnega
registra.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki do
vključno 24. 8. 2003 direktorju družbe prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna
pooblastila.
Poleg osebne prijave v Obratu Šepulje,
Šepulje 31, je mogoče prijavo za udeležbo
oziroma pooblastilo podati tudi s priporočenim pismom.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.

Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne 27. 8. 2003 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kras d.d.
direktor
Edvard Fonda
Ob-98710
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške
družbe Kovina, Kovinsko predelovalno
podjetje d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, uprava družbe sklicuje
8. skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2003 ob 15. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Edvard Gril in Zdenka Vrhovec.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Erika Braniselj.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta bilančni dobiček na dan
31. 12. 2002 v višini 171,300.332,39 SIT
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje.
Predlog sklepa: V skladu z 282.a členom ZGD skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002 in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2003 imenuje revizijsko družbo
ITEO Abeceda d.o.o.
5. Sprejem sklepa o spojitvi.
Predlog sklepa: na osnovi Pogodbe o
spojitvi s prilogami, poročil uprav obeh
družb o spojitvi, o reviziji spojitve ter poročila nadzornega sveta obeh družb o pregledu
spojitve, se sprejme sklep o spojitvi Unitas,
d.d., Ljubljana in Kovina, d.d., Šmartno pri
Litiji, kakor sledi:
5.1. Opravi se spojitev Unitas d.d. in Kovina d.d. v skladu s Pogodbo o spojitvi, ki je
sestavni del tega sklepa.
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5.2. Obe družbi, ki se spajata, združita
svoje premoženje v skladu s Pogodbo o
spojitvi, ki je sestavni del tega sklepa.
5.3. Zaradi spojitve se ustanovi nova družba, za katero sprejmeta skupščina Unitas
d.d. in skupščina Kovina d.d. Statut z vsebino, določeno v Pogodbi o spojitvi in je
sestavni del tega sklepa.
5.4. Značilnosti spojene, nove družbe:
Firma družbe: Unitas armature & Kovina
ventili d.d.
Skrajšana firma:Unitas&Kovina, d.d.
Sedež: Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji.
Dejavnost družbe je opredeljena v Statutu.
5.5. Delničarjem družbe Unitas d.d. in
Kovina d.d., ki bodo na zadnji dan 10-dnevnega roka, šteto od vpisa družbe v sodni
register, vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot
imetniki delnic Unitas d.d. in Kovina d.d.,
se zagotovi sorazmeren delež delnic nove
družbe z lastnostmi in po menjalnem razmerju, kot je to določeno v delitvenem načrtu.
5.6. Sklep o spojitvi z ustanovitvijo nove
družbe je pogojen in stopi v veljavo z dnem
vpisa v sodni register,če ga bo tudi skupščina delničarjev Unitas d.d. Ljubljana, pravno
veljavno sprejela.
5.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v skladu z izdanimi akti Agencije za trg
vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če bo to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo spojitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
nove družbe.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe
Unitas&Kovina d.d. se imenujejo:
– Metod Logar,
– Miha Kušar,
– Barbara Kürner Čad,
– 2 predstavnika delavcev.
Vse z mandatno dobo 4 let.
Predstavnika sveta delavcev bo v nadzorni svet izvolil svet delavcev.
6.1. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
določi sejnina v višini neto 60.000 SIT za
predsednika nadzornega sveta in 50.000
SIT neto za člane nadzornega sveta.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na razpolago na
sedežu družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure v tajništvu družbe Kovina d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 7. 2003 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi
mora biti predloženo potrdilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 15.30. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Št.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi družbe pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih dni po sklicu skupščine in o tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Kovina d.d.
uprava
Ob-98729
Uprava družbe Cimos, d.d., Avtomobilska industrija Koper, na podlagi 34. člena
statuta delniške družbe in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
7. redno skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek 28. 8. 2003 ob 15. uri,
na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, Koper.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine¸ dva
preštevalca glasov in notarja po predlogu
uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2002 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina Cimos d.d. se je seznanila z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2002
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu po členu
274.a Zakona o gospodarskih družbah.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička za poslovno
leto 2002 in podelitev razrešnice po 282.a
členu Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi
bilančnega dobička družbe v letu 2002 v
predlaganem besedilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: upravi in nadzornemu svetu Cimos
d.d. skupščina za leto 2002 podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina delniške družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2003 revizijsko družbo po
predlogu nadzornega sveta.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v sekretariatu družbe na sedežu družbe Cimos d.d.
v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 25. 7. 2003 in
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi najkasneje do četrtka dne 21. 8.
2003 pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo za glasovanje.
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Delničar, ki ni prijavil svoje udeležbe na
skupščini, se seje ne more udeležiti in na
njej glasovati.
Delničarji so dolžni nasprotne predloge
podati v pisni obliki. Nasprotnih predlogov,
ki niso dani v pisni obliki, se ne šteje za
nasprotne predloge.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob
16. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Cimos d.d. Avtomobilska industrija
predsednik uprave
Franc Krašovec
Ob-98732
Na podlagi 6.3. in 6.5. točke Statuta
delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah uprava sklicuje
7. sejo skupščine
delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo v torek, dne 26. 8. 2003 ob 13.
uri v sejni sobi delniške družbe TIB TRANSPORT, d.d., v Ilirski Bistrici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti se izvoli predsednika skupščine in imenuje preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval notar Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2002 in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2002 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu Letnega poročila za poslovno leto
2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina v skladu z
282.a členom Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in
jima za leto 2002 tudi podeljuje razrešnico.
4. Soglasje skupščine k predlagani pripojitvi.
4.1. Opozorilo delničarjem na omogočen pregled listin.
Predlog sklepa: sprejme se opozorilo
uprave družbe, da se delničarje družbe opozori, se jim omogoči ter se jim pojasni pravico, da se lahko seznanijo z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločanje (glasovanje) o soglasju k pogodbi o pripojitvi ter z
vsemi listinami, določenimi v 516. členu Zakona o gospodarskih družbah.
4.2. Obrazložitev uprave o spremembah
premoženja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da je
ekonomska vrednost družb, udeleženih pri
pripojitvi podlaga za določitev menjalnega
razmerja, zato uprava delničarjem družbe
pojasni, da od dneva sklenitve pogodbe o
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pripojitvi, pa do dneva skupščine, ni prišlo
do nobenih sprememb, ki bi vplivale na menjalno razmerje.
4.3. Soglasje skupščine k predlagani
pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
soglaša s predlagano pripojitvijo družbe TIB
TERMINAL d.d. Ilirska Bistrica k družbi TIB
TRANSPORT d.d. Ilirska Bistrica, na podlagi predložene Pogodbe o pripojitvi, ta sklep
pa v celoti nadometi sklep skupščine številka 5, sprejet dne 5. 8. 2002.
4.4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: sprejme se povečanje
osnovnega kapitala družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica.
5. Spremembe statuta.
5.1. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica, v predloženem besedilu, pri
čemer ta sklep v celoti nadomešča sklep
skupščine številka 6, točka »drugič«, sprejet dne 5. 8. 2002.
5.2. Sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa: sprejme se prečiščeno
besedilo statuta TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica, s spremembami, vsebovanimi
v 5. oziroma 5.1. sklepu tega dnevnega reda sklica skupščine.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska Bistrica, se za leto 2003 imenuje revizijska
hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo.
Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 22. 8. 2003. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto, s telegramom na
naslov družbe ali po telefaksu 05/71-41-105.
V prijavi se navede ime in priimek oziroma
firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V
prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev,
ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, v kadrovski službi družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili naslednji dan, dne 27. 8. 2003
ob 13. uri v istem prostoru z istim dnevnim
redom.
TIB TRANSPORT, d.d., Ilirska
Bistrica
uprava
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Ob-98736
Na podlagi 41. člena statuta družbe Vino
Brežice d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 25. 8. 2003 ob
14. uri v promocijski dvorani Vina Brežice,
Cesta bratov Cerjakov 33, Brežice.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim
redom.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
– za predsednika skupščine se imenuje
mag. Marijan Groff,
– za preštevalki glasov se imenujeta Andreja Žokalj in Metka Lopatič.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2002, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Sklep: skupščina sprejme letno poročilo
družbe Vino Brežice za leto 2002.
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
in podelitev razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) ugotovi se, da znaša izguba družbe
Vino Brežice d.d. na dan 31. 12. 2002
992.681 mio SIT in se pokriva iz kapitalskih ustreznikov,
b) skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2002.
5. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Na predlog PBS uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:
a) Zalokar Branko se razreši kot član
nadzornega sveta družbe Vino Brežice.
b) Za člana nadzornega sveta družbe Vino Brežice se imenuje Regina Jerman, za
mandat, ki traja do 23. 10. 2006.
6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto
2003 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o.,
Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 22. 8. 2003.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki, se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe, osebno ali s priporočeno pošiljko.
Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled vsak delovni dan, med 10. in 12.
uro, v tajništvu na sedežu družbe na Cesti

bratov Cerjakov 33, Brežice, od dneva objave sklica dalje.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vino Brežice d.d.
uprava
Matjaž Pegam, univ. dipl. inž.
Ob-98738
Na osnovi 36. člena Statuta delniške
družbe Domus-Center za dom, ustvarjalnost, svetovanje, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 17 in 283. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
7. redno sejo
skupščine delniške družbe
Domus-Center za dom, ustvarjalnost,
svetovanje, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 17,
ki bo dne 27. 8. 2003 ob 10. uri na
sedežu družbe Toko-line, d.d. v Lukovici
pri Domžalah 84, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Davorin Gregorič. Za preštevalca glasov se imenujeta Helena Zabret
in Lea Šetina.
Na seji bo navzoča vabljena notarka
Majda Lakošek.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
O tretji točki dnevnega reda se ne glasuje.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
delo v letu 2002.
5. Sprememba pravnoorganizacijske
oblike družbe iz statusne oblike delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: družba se preoblikuje
iz statusne oblike delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Nominalni
znesek poslovnih deležev je enak nominalnemu znesku delnic.
6. Sprejem družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: sprejme se družbena
pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo v predlagani obliki.
Družbena pogodba določa firmo družbe in druge značilnosti, ki so nujne za
izvedbo preoblikovanja.
V primeru sprejema sklepa pod 5. točko z večino in nesoglasjem, bo družba od
delničarjev, ki se s preoblikovanjem ne bodo strinjali, pridobila poslovne deleže proti
primerni odškodnini.
Skupščine se lahko udeležijo delničar
ali njegov pooblaščenec, ki vsaj tri dni prej
prijavi udeležbo na skupščini. Na skupščini se izkaže z osebnim dokumentom.
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Gradivo za zasedanje skupščine bo delničarjem na razpolago na sedežu družbe
Toko-line, d.d. v Lukovici pri Domžalah 84.
Domus-Center za dom,
ustvarjalnost,
svetovanje, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-98739
Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe
Jasna turizem, d.d., Kranjska Gora, Vršiška 41, sklicuje uprava družbe
9. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 8. 2003 ob 12. uri v prostorih družbe v Kranjski Gori, Vršiška 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščine delniške družbe izvoli za predsednika skupščine Andreja Laznika, za preštevalko glasov se izvoli
Nevenka Škrilec. Za notarja za sestavo zapisnika je uprava določila notarja Staneta
Krainerja iz Radovljice.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe se je
seznanila s poročilom nadzornega sveta z
dne o sprejemu letnega poročila uprave za
leto 2002. Iz potrjenega letnega poročila
bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2002 znaša 8,411.456 SIT, ki se bo razporejal v prihodnjih letih. Skupščina podeli
upravi družbe in nadzornemu svetu družbe
razrešnico za delo v letu 2002 v smislu
drugega odstavka 282. člena ZGD-F Zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji udeležbe na skupščini družbe
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino in pred pričetkom skupščine pravočasno uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje, oziroma pooblaščence naprošamo, da pooblastila dostavijo na sedež družbe najmanj tri dni pred sejo.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kranjski Gori, vsak delovni dan od
prvega naslednjega delovnega dne, od dneva objave sklica od 11. do 13. ure.
Jasna turizem, d.d., Kranjska Gora
uprava družbe
direktor
Janko Gedrih
Ob-98741
Uprava družbe Stolarna Dobrepolje,
d.d., Podgorica 21, Videm Dobrepolje na
podlagi 6.4. točke Statuta družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Stolarna
Dobrepolje, d.d.,
ki bo v petek, dne 26. 8. 2003 ob 10.
uri v prostorih družbe v Podgorici 21.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Št.

2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.
Predlog sklepa: potrdijo se delovni organi skupščine. Skupščini bo prisostvoval
notar Marjan Kotar.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2002 z
mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani z letnim poročilom družbe za leto
2002 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
ostane nerazporejen. Skupščina delničarjev v skladu s 282.a členom ZGD podeli
upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za delo v poslovnem letu 2002.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina družbo Ripro
d.o.o. Velenje za revidiranje računovodskih
izkazov družbe Stolarna Dobrepolje, d.d.
za poslovno leto 2003.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skladno z določbo 240. člena ZGD-F. Skupščina družbe
pooblašča upravo, da v obdobju 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa na seji
skupščine po svojem poudarku kupi lastne
delnice družbe, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala, s tem da je najnižja nakupna cena
730 SIT, najvišja pa 850 SIT na delnico.
Uprava družbe oblikuje rezerve za lastne delnice v skladu z določili ZGD in statuta.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
ali centralni register pri KDD na dan 5. 8.
2003. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo seja
skupščine, eno uro pred pričetkom seje.
V primeru nesklepčnosti (manj kot 15%
glasov) bo ponovljena skupščina istega dne
in v istih prostorih ob 11. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede višino na seji zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Stolarna Dobrepolje d.d.
uprava
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Ob-98742
Na podlagi 14. člena Statuta družbe
Kompas Design d.d. Ljubljana, direktor družbe sklicuje
11. redno skupščino
družbe Kompas Design d.d.,
ki bo potekala dne 28. 8. 2003 ob 13.
uri na sedežu družbe Dunajska c. 21, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev delovnega telesa
skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Zlatko Ledinek, za preštevalko glasov Štefka Boštjančič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za
poslovno leto 2002 znaša 565.524,48 SIT.
2.2. Bilančni dobiček v višini
565.524,48 SIT se prenese v naslednje
leto (preneseni dobiček).
2.3. Na podlagi letnega poročila za leto
2002 in poročila nadzornega sveta o vodenju nadzora v družbi za leto 2002 se podeli
razrešnica direktorju in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2002.
3. Delitev Kompas Design d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na podlagi obravnave delitvenega načrta s prilogami, poročila uprave o oddelitvi, poročila o reviziji oddelitve in poročila
nadzornega sveta o pregledu delitve, skupščina sprejme soglasje za delitev Kompas
Design d.d. pod sledečimi pogoji:
3.1. Opravi se delitev Kompas Design
d.d. v skladu z delitvenim načrtom z dne 1.
7. 2003, ki je sestavni del tega sklepa.
Delitev se opravi kot oddelitev z ustanovitvijo nove družbe Realest d.d. s sedežem
v Ljubljani, tako da Kompas Design d.d.
prenese del svojega premoženja, določenega v delitvenem načrtu, na novo družbo
Realest d.d.
3.2. Zaradi oddelitve se ustanovi nova
delniška družba Realest d.d. s sedežem v
Ljubljani in sprejme se njen statut z vsebino, določeno v prilogi 1 delitvenega načrta.
Značilnosti nove družbe:
Firma družbe je: Realest družba za poslovanje z nepremičninami, d.d.
Skrajšana firma družbe je: Realest d.d.
Sedež družbe je v Ljubljani.
Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 21, Ljubljana.
Dejavnost družbe je:
I/63.120 Skladiščenje
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
K/70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
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K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K/72.300 Obdelava podatkov
K/74.120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Izhodiščni osnovni kapital družbe je
16,767.000 SIT in je razdeljen na izhodiščno število 16.767 navadnih imenskih delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT.
Končna višina osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo potrebno zagotoviti delničarjem Kompas Design d.d., kot prenosne družbe, v skladu z
menjalnim razmerjem in algoritmom izravnave, določenim v 4. točki delitvenega načrta.
3.3. Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni kapital Kompas Design d.d. zmanjša za
izhodiščno višino 16,767.000 SIT, tako da
bo po zmanjšanju osnovnega kapitala na
izhodiščni višini 10,181.000 SIT. Zmanjšanje se izvede z združitvijo delnic po menjalnem razmerju in algoritmu zaokroževanja iz
4. točke delitvenega načrta.
Končna višina osnovnega kapitala v družbi Kompas Design d.d. je, po izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala iz predhodnega
odstavka tega sklepa, enaka dejanskemu
številu delnic, ki delničarjem prenosne družbe pripadajo po združitvi delnic na način in
pod pogoji iz predhodnega odstavka, pomnoženo z nominalnim zneskom delnic.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z odločitvami sodišča in drugih organov, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo delitev lahko izvedla in
vpisala v sodni register.
Statut družbe Kompas Design d.d. se
uskladi s sklepi sprejetimi na tej skupščini.
Skupščina sprejme prečiščeno besedilo
statuta družbe Kompas Design d.d.
3.4. Delničarjem Kompas Design d.d. ki
bodo na presečni dan, to je na dan vpisa
zamenjave delnic, vpisani v delniško knjigo
Kompas Design d.d. kot imetniki delnic pre-
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nosne družbe Kompas Design d.d. se zagotovijo delnice nove družbe Realest d.d.,
ki nastane zaradi oddelitve, po menjalnem
razmerju in algoritmu izravnave, kot je določen v 4. točki delitvenega načrta.
3.5. Imenovanje začasnega nadzornega
sveta družbe Realest d.d.
Za člane nadzornega sveta Realest d.d.,
z mandatom do prve redne skupščine Realest d.d., so imenovani:
– Gorazd Čuk,
– Darko Valenčič,
– Marjeta Bizjak Stegel.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Članica nadzornega sveta Marjeta
Bizjak Stegel se na podlagi odstopne izjave
razreši s funkcije člana nadzornega sveta.
4.2. Za člana nadzornega sveta z mandatom do izteka mandata sedanjemu nadzornemu svetu je imenovan Gorazd Čuk,
stanujoč Ljubljana, Kotnikova 36.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, vsak delavnik med 8. in 12.
uro, v času od objave sklica skupščine do
dneva skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki so pisno prijavili udeležbo na
skupščini ali predložili pooblastilo za zastopanje, vsaj tri dni pred skupščino.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja, zaradi prevzema glasovnic in vzpostavitve evidenc.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
ažurnim izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 13.30. V tem primeru bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kompas Design d.d. Ljubljana
Zlatko Ledinek, direktor
Ob-98744
V skladu z 79. in 80. členom Statuta
družbe sklicuje uprava Rogaška Crystal,
družba pooblaščenka d.d., 3250 Rogaška Slatina, Ulica Talcev 1
6. skupščino,
ki bo dne 29. 8. 2003, ob 11. uri na
sedežu družbe v Rogaški Slatini, Ulica Talcev 1, v prostorih Steklarskega Hrama, z
naslednjim dnevnim redom:
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se izvoli Mateja Stanič Rudolf, za
preštevalki glasov pa Maja Vrečar in Reja
Zupanec. Seji skupščine bo prisostvoval
vabljeni notar Pavel Rojs.
2. Preklic poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: poslovnik o delu skupščine, sprejet
dne 23. 6. 1999, preneha veljati.
3. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2002, z mnenjem revizorja in
Poročilom nadzornega sveta, sklepanje o

uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2002.
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček znaša na dan 31.
12. 2002 1.116,858.000 SIT. Bilančni dobiček postane preneseni dobiček.
3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: potrdi in odobri se delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2002.
4. Sprememba imena firme družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: spremeni se ime firme in skrajšano
ime firme družbe tako, da po novem glasi:
Firma družbe je: Rogaška Crystal Holding
d.d., skrajšana firma družbe je: Rogaška
Crystal Holding d.d.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlagani obliki in
sprejme se čistopis statuta družbe, ki upošteva sklepe skupščine iz 4. in 5. točke dnevnega reda v predloženi obliki.
6. Določitev cene delnic minimalnega
paketa.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skladno s 109. in 116. členom Statuta družbe se zaradi bistvenega odstopanja
med tržno in knjigovodsko ceno delnic v
primeru, ko delničar zahteva, da družba odkupi od njega njegov minimalni paket delnic, določi odkupno ceno za leto 2004 v
višini 3.700 SIT za delnico.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe se za poslovno leto 2003
imenuje
revizorsko
družbo
RFR-Ernst&Young d.o.o., Ljubljana.
8. Predlog sklepa o pridobivanju lastnih
delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev pooblašča
upravo družbe, da kupuje v sklad lastnih
delnic z namenom odkupa po drugi in tretji
alinei 240. člena ter z namenom nagrajevanja nadzornega sveta in uprave ter z namenom umika kapitala. Vir za pridobitev lastnih
delnic so rezerve za lastne deleže. Najnižja
prodajna cena bo 2.200 SIT. Najvišja prodajna cena bo 3.700 SIT. Družba oblikuje
sklad lastnih delnic do višine 10% osnovnega kapitala. Enakopravno obravnavanje
vseh delničarjev se izvršuje v skladu s Pravilnikom o delovanju Interne borze. Uprava
lahko umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala. Sklep velja 18 mesecev od sprejema.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
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Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na dan 19. 8. 2003 in ki
pisno prijavo pošljejo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino s spremembami
in dopolnitvami statuta družbe, s poslovnim
poročilom za leto 2002, mnenjem revizorja
in poročilom nadzornega sveta, je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan pri
upravi Rogaška Crystal družba pooblaščenka, d.d. od 10. do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede, dnevnega reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v skladu z veljavno zakonodajo.
Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so na seji
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 50% osnovnega kapitala.
Če v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče vnovično zasedanje skupščine z istim dnevnim redom, na katerem
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Drugi sklic se
izvede pol ure po prvem sklicu.
Rogaška Crystal,
družba pooblaščenka d.d.
uprava
Št. 12/03
Ob-98745
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 44. člena Statuta delniške družbe
12. redno skupščino
delniške družbe Peko,
tovarna obutve, d.d., Tržič,
ki bo v torek, dne 26. 8. 2003 ob 9. uri
na sedežu notarke gospe Nade Kumar, Slovenska cesta 56, v Ljubljani z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer se kot predsednico skupščine in preštevalko glasov imenuje
Andreja Uštar. Na seji je prisotna vabljena
notarka Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 s poročilom revizorske
hiše KPGM Slovenija d.o.o., Ljubljana in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2: na podlagi sprejetega letnega poročila za leto 2002 ostane

Št.

izguba v višini 335,859.931,56 SIT nerazporejena.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli
razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa št. 4: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003, skupščina
družbe imenuje revizijsko družbo KPMG,
Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu predsednice uprave družbe na sedežu družbe v Tržiču, Cesta
Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri
dni pred sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo
na sedež družbe najkasneje vključno do 23.
8. 2003, sicer delničar izgubi pravico do
udeležbe na skupščini.
Popolno gradivo za 12. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu predsednice uprave družbe na sedežu družbe v Tržiču, Cesta Ste Marie aux
Mines 5, 4290 Tržič, in sicer vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine od 8. ure do
12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe, ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
26. 8. 2002 ob 11. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA
Ob-98759
Na podlagi 7. točke statuta družbe KEMA
Puconci d.d., Puconci 109, sklicuje uprava
družbe
6. sejo skupščine
družbe KEMA Puconci d.d.
ki bo v sredo, 27. avgusta 2003, ob 12.
uri na sedežu družbe, Puconci 109.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsedujočega skupščine
izvoli Franc Franko ter verifikacijska komisija v sestavi Iztok Smolič, predsednik in
Zdenka Šaruga, član, kot preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Kema Puconci d.d. za poslovno leto 2002.
3. Predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila, način in obseg preverjanja vodenja dru-
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žbe med poslovnim letom 2002, stališčem
k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička ter stališčem o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
vsebino pisnega poročila nadzornega sveta
družbe, na podlagi katerega:
3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička v predlagani vsebini: bilančni dobiček družbe znaša na dan 31. 12.
2002: 132,334.338,69 SIT in se uporabi:
23,908.060 SIT za dividende; 6,068.000
SIT za nagrade upravi, delavcem s posebnimi pooblastili in nadzornemu svetu; preostanek
bilančnega
dobička
v
višini
102,358.278,69 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njem odločalo v naslednjih letih.
Za izplačilo dividend in nagrad se uporabi del bilančnega dobička iz leta 1996 v
višini 1,005.248,62 SIT, iz leta 1997 v višini 11,514.373,44 SIT in leta 1999 v višini
17,456.437,94 SIT.
Dividende v višini 110 SIT bruto na delnico oziroma 23,908.060 SIT in nagrade
upravi, zaposlenim s posebnimi pooblastili
in nadzornemu svetu v višini 6,068.000 SIT
se izplačajo do 31. 10. 2003.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi na dan 29. 8. 2003.
3.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2002 in jima podeljuje razrešnico.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Kema Puconci d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe in predloženo prečiščeno besedilo
statuta družbe.
5. Podelitev pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev
od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice za namene iz prve, druge, tretje, sedme in osme alinee prvega odstavka
240. člena Zakona o gospodarskih družbah
po ceni, ki ne more biti nižja od nominalne
vrednosti delnice in ne višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane iz zadnjih
revidiranih izkazov poslovanja, povečane za
faktor 1,5. Skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v
soglasju z nadzornim svetom umakne pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča upravo družbe, da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
v primeru umika lastnih delnic ustrezno
prilagodi statut, tako da se določbe statuta
ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje revizijska družba Audit
d.o.o. Murska Sobota.
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7. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v neto višini
140.000 SIT, članom pa v neto višini
90.000 SIT za vsako sejo. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta za udeležbo na seji tudi povračilo potnih stroškov.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo
pri KDD po stanju na dan 20. 8. 2003.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KEMA Puconci d.d.
uprava
Ob-98762
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe Iskre, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana
uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2003, ob 10. uri, v
dvorani Upravne enote Vič, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednika skupščina
imenuje Leonarda Peklarja; za preštevalca
glasov pa Denisa Kostrevca in Igorja Pirca.
Na skupščino je vabljen notar.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2002, poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v poslovnem letu 2002 in s
poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2002.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema
sklep: nerazporejeni bilančni dobiček iz leta 2001 v višini 223,454.000 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička, čisti dobiček iz leta 2002 v višini 228,484.000 SIT
pa se ne razporedi.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
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za revizorja družbe za poslovno leto 2003,
skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG,
d.o.o., Ljubljana.
5. Pripojitev delniške družbe Iskre TELA
k družbi Iskra, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
a) Skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Iskre TELA, proizvodnja
elementov za avtomatizacijo, d.d., Ljubljana, Savska c. 3, kot prevzete družbe k družbi Iskra, elektro in elektronska industrija,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je
31. 12. 2002.
Skupščina potrjuje skupno poročilo
uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega
sveta o pregledu nameravane pripojitve.
b) Skupščina daje soglasje k Pogodbi o
pripojitvi delniške družbe Iskre TELA k družbi Iskra, d.d.
Sklep začne veljati, ko je pogodba o pripojitvi v predlaganem besedilu sprejeta na
skupščini Iskre TELA, d.d. in na skupščini
družbe Iskra, d.d.
Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi v
notarskem zapisu je priloga in sestavni del
tega sklepa.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe ter 521/2 člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
75/7 člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet
Iskre, d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to
potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo pripojitev lahko izvedlo in vpisalo v sodni register.
6. Pripojitev delniške družbe Iskre SEM
k družbi Iskra, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
a) Skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Iskre SEM, elementi za
elektroniko, d.d., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, kot prevzete družbe k družbi
Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je 31. 12.
2002.
Skupščina potrjuje skupno poročilo
uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega
sveta o pregledu nameravane pripojitve.
b) Skupščina daje soglasje k Pogodbi o
pripojitvi ter k Dodatku k pogodbi o pripojitvi delniške družbe Iskre SEM k družbi Iskra, d.d.
Sklep začne veljati, ko sta pogodba o
pripojitvi in dodatek k pogodbi o pripojitvi v
predlaganem besedilu sprejeta na skupščini Iskre SEM, d.d. in na skupščini družbe
Iskra, d.d.
Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi
in dodatek k pogodbi o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega
sklepa.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili

pripojitvene pogodbe in njenega dodatka
ter 521/2 člena Zakona o gospodarskih
družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet
Iskre, d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to
potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo pripojitev lahko izvedlo in vpisalo v sodni register.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred skupščino.
Delovno gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe po
objavi sklica skupščine do seje skupščine
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Iskre, d.d., Ljubljana, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št. 1/05218/00, objavlja obvestilo, da sta bili dne 18. 7. 2003 sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predloženi pogodbi o pripojitvi prevzete družbe
Iskre TELA, d.d., Ljubljana in prevzete družbe Iskre SEM, d.d., Ljubljana ter dodatek
pogodbi o pripojitvi Iskre SEM, d.d. k prevzemni družbi Iskri, d.d., Ljubljana, ki jih je
pred tem pregledal tudi nadzorni svet Iskre,
d.d.
Delničarjem družbe Iskre, d.d., Ljubljana sporočamo, da jim je v času od dneva te
objave do dneva zasedanja skupščine družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro na
sedežu družbe na Kotnikovi 28, v Ljubljani
omogočen pregled vseh listin iz drugega
odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Iskra d.d.
uprava družbe
Ob-98765
Na podlagi statuta delniške družbe Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, Vipava, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2003, ob
10. uri, na sedežu družbe, Vinarska cesta
5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsedujočo skupščini se izvoli
Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki glasov
pa Matejo Kodelja in Majdo Škapin. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2002, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2002.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1 Na dan 31. 12. 2002 ugotovljeni
bilančni dobiček v višini 68,932.500,90
SIT, ki ga predstavlja preneseni čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini
46,752.600,22 SIT in bilančni dobiček poslovnega leta 2002 v višini 22,179.900,68
SIT, se razporedi na naslednji način: bilančni dobiček, ki izvira iz čistega dobička poslovnega leta 2000, se razporedi na naslednji način:
– 750.000 SIT bruto za udeležbo na dobičku upravi,
– 4,500.000 SIT bruto za udeležbo na
dobičku nadzornemu svetu,
– preostanek čistega dobička iz poslovnega leta 2000 v višini 41,502.600,22 SIT
ostane nerazporejen.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2002
v višini 22,179.900,68 SIT pa se razporedi
v druge rezerve.
Udeležba v dobičku se upravi in nadzornemu svetu izplača najkasneje do 31. 10.
2003.
3.2 Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2003 imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta in
seznanitev skupščine z izvolitvijo člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1 Zaradi poteka mandata v nadzornem
svetu članom Borisu Ježu, Abram Edvardu,
Živec Francu in Milošu Pešiču, dne 6. 3.
2004, skupščina izvoli za mandatno dobo
štirih let s pričetkom mandata dne 7. 3.
2004, naslednje člane nadzornega sveta:
Boris Jež, Abram Edvard in Živec Franc.
5.2 Uprava in nadzorni svet seznanjata
skupščino Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
da je svet delavcev družbe dne 4. 3. 2003
za člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, za mandatno dobo štirih let, ki
prične teči z dnem 4. 3. 2003, ponovno
izvolil Milana Utrošo.
6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta se določi
nov znesek sejnine, in sicer 70.000 SIT
neto za predsednika in 40.000 SIT neto za
člana nadzornega sveta ter poravna vse prevozne stroške prihoda članov na sejo nadzornega sveta.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva ob-

Št.

jave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, od 12. do 14. ure, v
tajništvu uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora biti
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno potrdili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine vpišejo v listo udeležencev in prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prostorih
ob 11. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna in bo veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
direktor: Joško Ambrožič, univ. dipl.
inž.
Ob-98772
Na podlagi 7.6.4 točke statuta družbe
Avto Vivo, prodajno servisni center,d.d.,
Ljubljana, Ob železnici 18, sklicuje uprava družbe
3. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2003 ob 15. uri na
sedežu v upravni zgradbi družbe A1, investicijsko upravljanje, d.d. v Ljubljani, Vodovodna cesta 93.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za organe skupščine se
izvolita:
a) predsednik: odvetnik Dušan Kecman,
b) preštevalka glasov: Petra Kapl.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2002 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
141,215.432,91 SIT se v skladu z določbami
228., 274.a in 282. člena ZGD uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 140,615.432,91 SIT (leto 1997 v
znesku 71.739,91 SIT, leto 1998 v znesku
492.194,69 SIT in leto 2000 v znesku
140,051.498,31 SIT) ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v višini
600.000 SIT bruto za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta.
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Nagrade članom nadzornega sveta se
izplačajo iz prenesenega čistega dobička
za leto 1997.
Knjiženje se opravi na dan 1. 1. 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2003 se na
predlog nadzornega sveta imenuje družbo
IN Revizija d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana.
4. Sprememba firme, skrajšane firme,
popravek sedeža, določitev poslovnega naslova družbe, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Firma družbe se spremeni in je: Vivo
Invest, investicijsko upravljanje, d.d.
Skrajšana firma družbe se spremeni in
je: Vivo Invest, d.d.
Sedež družbe je: Ljubljana.
Poslovni naslov družbe je: Ljubljana,
Kajuhova ulica 32 b.
Predlog sklepa: sprejme se uskladitev
dejavnost družbe s standardno klasifikacijo
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) v predlaganem besedilu spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 26. 8. 2003
ob 15. uri.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z besedilom sprememb statuta, bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave, v Ljubljani, Vodovodna cesta 93,
vsak delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne, od dne objave sklica od 8. do
12. ure.
Avto Vivo, d.d.
uprava družbe
direktor
Franc Jakša
Ob-98773
V skladu s 25. členom Statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
2. redno skupščino
Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z.,
ki bo v sredo, dne 27. 8. 2003, ob 14.
uri, v prostorih Hotela Lev, Vošnjakova ulica
1, Ljubljana (dvorana Karantanija).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepov:
1) Ugotovi se, da je v skladu z imenovanjem predsednika in namestnika skupščine
na 1. seji redne skupščine Vzajemne zdrav-
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stvene zavarovalnice, d.v.z., z dne 15. 4.
2003, predsednik skupščine mag. Branko
Pavlin in namestnik predsednika Oskar
Salecl.
2) Za preštevalca glasov se imenujeta
Janez Gregorič in Polona Suhadolnik
Gramc, za zapisnikarico Nastja Buh.
3) Za notarja skupščine se imenuje Miro
Košak.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter odločanje o predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička na podlagi
seznanitve z letnim poročilom za leto 2002,
z mnenjem revizorja o letnem poročilu za
leto 2002 in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila o poslovanju za
leto 2002 in predstavitev sistema zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
Predlogi sklepov:
1) Na podlagi seznanitve z letnim poročilom za leto 2002, poročilom o revidiranju letnega poročila za leto 2002 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2002 skupščina sprejme predlog uprave, da se
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2002 v
višini 1.555,701.107,20 SIT uporabi:
– za druge rezerve iz dobička (varnostne rezerve) v višini 705,701.107,20 SIT,
– se pusti nerazporejenega v višini
850,000.000 SIT.
2) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2002 ter se jima
podeljuje razrešnico.
3. Sprejem letnega poročila o notranjem
revidiranju za leto 2002 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2002 z
mnenjem nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
6. Seznanitev skupščine z izvolitvijo
predstavnikov delavcev v nadzorni svet.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z izvolitvijo Alenke Starič in Janeza Gregoriča kot predstavnikov delavcev v nadzornem svetu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
7. Razno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za leto 2002, poročilom o revidiranju letnega poročila za leto
2002, poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2002 in besedilom predlaganih sprememb in čistopisom statuta, je na vpogled članom skupščine na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak dan od 9. do 12. ure.
Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Na skupščini odločajo člani skupščine o
objavljenih predlogih sklepov po posamez-
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nih točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo
potekala skupščina, bo za člane skupščine
odprt pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. V tem času bo potekala identifikacija
članov skupščine in razdeljevanje glasovnic.
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 15. uri. V drugem sklicu bo skupščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 13 članov skupščine.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Bojan Petan
predsednik uprave
Marko Jaklič
Št. 13
Ob-98774
Na podlagi 7.2. točke statuta Gradbenega podjetja Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8,
4264 Bohinjska Bistrica, sklicuje uprava
družbe
6. skupščino
družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
ki bo 28. 8. 2003 ob 13. uri na sedežu
podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Jože Kocjanc, za preštevalki glasov Tancar Andreja
in Rozman Maja. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Stane Krainer.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2002, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2002, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za delo v letu 2002.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja za poslovno leto 2003 skupščina imenjuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijio delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan, v tajništvu uprave na se-

dežu družbe, od dneva objave tega sklica
skupščine.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.
Bohinjska Bistrica
uprava
nadzorni svet
Ob-98784
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
Elektro Primorska javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003 ob 12. uri
na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva
22 (velika sejna soba – pritličje), 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: Nives Pipan, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.
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) 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
157,466.466,90 SIT je preneseni dobiček,
o katerem bo odločala skupščina v naslednjih letih.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2002.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave z dne 7. 2. 2003 se razreši
član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev, dr. Robert Golob.
Skupščina izvoli mag. Hinka Šolinca za
člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do konca mandatnega obdobja.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2003 skupščina
imenuje družbo Deloitte&Touche, revizija,
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, bo na voljo v tajništvu uprave na
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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.
Elektro Primorska, d.d.
direktor
David Valentinčič
Ob-98785
Na podlagi 40. člena statuta družbe Gardenia Ars Florae, d.d., uprava sklicuje
6. sejo skupščine
Gardenia Ars Florae, d.d., Ljubljana,
Trg MDB 4,
ki bo dne 25. 8. 2003 ob 14. uri, v sejni
sobi družbe Nebra d.o.o., Ljubljana, Dunajska 122 (III. nadstropje), 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.,
– preštevalki glasov: Vesna Dobovišek,
Alenka Potočnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002, z revizijskim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 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 revizijskim poročilom
ter pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za leto 2002 in o
preveritvi predloga za uporabo bilančnega
dobička.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček znaša na dan 31. 12. 2002
14,067.881,03 SIT in ostane nerazporejen.
2. c) Podelitev razrešnice direktorju 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.
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3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
osnovni kapital družbe, ki znaša
88,118.000 SIT, se zaradi prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost družbe
in ker skupni nominalni znesek lastnih delnic presega vrednost 10% osnovnega kapitala, zmanjša z umikom 39.115 lastnih
delnic v skupni nominalni vrednosti
39,115.000 SIT v breme prevrednotovalnih popravkov kapitala v skladu z drugo
alineo tretjega odstavka 356. člena ZGD.
4. Sprememba statuta in sprejem čistopisa statuta.
Na podlagi sprejetega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe se
spremeni prvi odstavek 3. člena statuta
tako, da se po novem glasi: osnovni kapital družbe znaša 40,003.000 SIT in je
razdeljen na 49.003 navadnih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2003
skupščina imenuje družbo Constantia MT
& D d.o.o., Vilharjeva cesta 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila, bo na
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe,
vsak delavnik med 9. do 14. uro v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gardenia Ars Florae, d.d.
Gorazd Račič
direktor

6. redno sejo skupščine
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
Ljubljana, Središka 4
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 4, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Boris Purkat, Olga Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič-Tratnik.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2002 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 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2. b) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za leto 2002.
Skupščina podeljuje direktorju družbe
in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, 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.
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.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
SAP-SERVO, d.d.
direktor
Franc Florjančič

Ob-98786
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SAP-SERVO, mehanični obrati, d.d.,
uprava sklicuje

Št. 35/03
Ob-98788
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica, sklicuje
uprava, v soglasju z nadzornim svetom
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skupščino
družbe Pecivo d.d. Nova Gorica,
Rejčeva 26,
ki bo v petek, dne 29. 8. 2003, ob 16.
uri na sedežu družbe, Rejčeva 26 v Novi
Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za preštevalca glasov se imenujeta Janja Gorkič in
Alojzija Jarc.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo za leto 2000.
3. Razdelitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da se čisti dobiček poslovnega leta 2000, v
višini 24,517.269,02 SIT prenese na nerazporejeni dobiček v leto 2001.
4. Imenovanje revizijske družbe za revizijo poslovanja v letu 2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov in poslovanja v letu 2001
se potrdi družba AB-EKO d.o.o. Nova Gorica.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
a) Bilančni dobiček v znesku
224,314.694,85 SIT, sestavljen iz čistega
dobička iz poslovnega leta 2001 v višini
56,983.296,36 SIT in prenesenega dobička iz preteklih let v višini 167,331.398,49
SIT se prenese v naslednje leto.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2002
se imenuje revizijsko družbo AB-EKO d.o.o.
Solkan.
6. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2002.
a) Bilančni dobiček v znesku
259,089.374,47 SIT, sestavljen iz čistega
dobička iz poslovnega leta 2002 v višini
13,342.750,62 SIT in prenesenega dobička iz preteklih let v višini 245,746.623,85
SIT se prenese v naslednje leto.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2002.
7. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2003
se imenuje revizijsko družbo AB-EKO d.o.o.
Solkan.
Skupščini bo prisostvovala notarka
Zdenka Gustinčič.
Skupščini bo uprava predložila letni poročili za poslovno leto 2001 in 2002, ki jih
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je potrdil nadzorni svet in sta sprejeti in poročili nadzornega sveta iz 274.a člena ZGD
za navedeni poslovni leti.
Predlogi sklepov in letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto
2001 in 2002 in gradivo za skupščino so
od dneva te objave do vključno dneva izvedbe skupščine, na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic družbe ter njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
O sklepih skupščine odloča skupščina z
večino oddanih glasov.
Pecivo d.d. Nova Gorica
uprava
Ob-98790
Na podlagi 9.3 člena statuta delniške
družbe Iskre TELA, d.d., Savska cesta 3,
Ljubljana uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2003, ob 10.30, na
Cesti dveh cesarjev 403, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednico skupščina
imenuje Slavico Mrkun; za preštevalca glasov pa Brigito Mencin in Ireno Stritih.
Na skupščino je vabljen notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002, poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v poslovnem letu 2002 in s
poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2002.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema
sklep:
Bilančna izguba v višini 89,836.000 SIT
se pokrije:
– iz zakonskih in drugih rezerv v višini
48,836.000 SIT in
– iz splošnega prevrednotovalnega popravka v višini 41,000.000 SIT.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2002, med tem ko upravi družbe ne podeljuje razrešnice.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2003 skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG, Ljubljana.
5. Pripojitev delniške družbe Iskre TELA
k družbi Iskra, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
a) Skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Iskre TELA, proizvodnja
elementov za avtomatizacijo, d.d., Ljubljana, Savska c. 3 kot prevzete družbe k družbi Iskra, elektro in elektronska industrija,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28 kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je
31. 12. 2002.

Skupščina potrjuje skupno poročilo
uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega
sveta o pregledu nameravane pripojitve.
b) Skupščina daje soglasje k Pogodbi o
pripojitvi delniške družbe Iskre TELA k družbi Iskra, d.d.
Sklep začne veljati, ko je pogodba o pripojitvi v predlaganem besedilu sprejeta na
skupščini Iskre TELA, d.d. in na skupščini
Iskre, d.d.
Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi v
notarskem zapisu je priloga in sestavni del
tega sklepa.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe ter 521/2 člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD
Centralna klirinško depotna družba, d.d.,
Ljubljana.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet
Iskre TELA, d.d., da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če
je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev lahko
izvedlo in vpisalo v sodni register.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred skupščino.
Delovno gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na Cesti dveh cesarjev 403, Ljubljana do seje skupščine vsak
delovni dan od 11. do 12. ure.
V kolikor skupščina v prvem sklicu ne
bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala naslednji dan z istim dnevnim redom
ob isti uri na istem kraju.
Na tej seji bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Iskre TELA, d.d., Ljubljana, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod vl. št. 1/18858/00, objavlja
obvestilo, da je bila dne 18. 7. 2003 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena pogodba o pripojitvi prevzete družbe Iskre TELA, d.d., Ljubljana k
prevzemni družbi Iskra, d.d., Ljubljana, ki jo
je pred tem pregledal tudi nadzorni svet Iskre TELA, d.d., Ljubljana.
Delničarjem družbe Iskre TELA, d.d.,
Ljubljana sporočamo, da jim je v času od
dneva te objave do dneva zasedanja skupščine družbe vsak delovni dan med 11. in
12. uro na Cesti dveh cesarjev 403, v Ljubljani omogočen pregled vseh listin iz drugega odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Iskra TELA, d.d.
uprava družbe
Ob-98791
Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Iskre SEM, d.d., Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana uprava družbe sklicuje
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skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2003, ob 9.30, na
sedežu družbe, to je na Cesti dveh cesarjev
403, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednico skupščina
imenuje Slavico Mrkun; za preštevalki glasov pa Brigito Mencin in Ireno Stritih.
Na skupščino je vabljen notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002, poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v poslovnem letu 2002 in s
poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2002.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema
sklep:
Bilančna izguba v višini 53,181.000 SIT
se pokrije:
– iz dobička preteklih let v višini
3,545.000 SIT in
– iz drugih rezerv v višini 49,636.000
SIT.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2002, med tem ko upravi družbe ne podeljuje razrešnice.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
za revizorja družbe za poslovno leto 2003
skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG,
Ljubljana.
5. Pripojitev delniške družbe Iskre SEM
k družbi Iskra, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
a) Skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Iskre SEM, elementi za
elektroniko, d.d., Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, kot prevzete družbe k družbi
Iskra, elektro in elektronska industrija, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28 kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je 31. 12.
2002.
Skupščina potrjuje skupno poročilo
uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega
sveta o pregledu nameravane pripojitve.
b) Skupščina daje soglasje k Pogodbi o
pripojitvi ter k Dodatku k pogodbi o pripojitvi
delniške družbe Iskre SEM k družbi Iskra,
d.d.
Sklep začne veljati, ko sta pogodba o
pripojitvi in dodatek k pogodbi o pripojitvi
v predlaganem besedilu sprejeta na skupščini Iskre SEM, d.d. in na skupščini
Iskre, d.d.
Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi
in dodatek k pogodbi o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega
sklepa.
c) Za zastopnika za prevzem delnic v
postopku pripojitve se v skladu z določili
pripojitvene pogodbe in njenega dodatka
ter 521/2 člena Zakona o gospodarskih
družbah in na podlagi 75/7 člena Zakona o
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nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet
Iskre SEM, d.d., da skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če
je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev lahko
izvedlo in vpisalo v sodni register.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred skupščino.
Delovno gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 10. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Iskre SEM, d.d., Ljubljana, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod vl. št. 1/04832/00, objavlja
obvestilo, da je bila dne 18. 7. 2003 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani
predložena pogodba o pripojitvi in dodatek k
pogodbi o pripojitvi prevzete družbe Iskre
SEM, d.d., Ljubljana k prevzemni družbi Iskri,
d.d., Ljubljana, ki ju je pred tem pregledal
tudi nadzorni svet Iskre SEM, d.d., Ljubljana.
Delničarjem družbe Iskre SEM, d.d.,
Ljubljana sporočamo, da jim je v času od
dneva te objave do dneva zasedanja skupščine družbe vsak delovni dan med 11. in
12. uro na sedežu družbe na Cesti dveh
cesarjev 403 v Ljubljani omogočen pregled
vseh listin iz drugega odstavka 516. člena
Zakona o gospodarskih družbah.
Iskra SEM, d.d.
uprava družbe
Ob-98793
Uprava delniške družbe Volna d.d. in
nadzorni svet družbe Volna d.d. na podlagi
7. člena statuta sklicujeta
5. redno sejo skupščine
Volna d.d.,
ki bo 28. 8. 2003, ob 9. uri na sedežu
družbe Volna d.d., Letališka 34, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se:
– za preštevalca glasov: Bogo Kos in Andreja Hrvatin,
– za predsedujočo skupščine: Danica
Majcen Samardžija.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2001 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2001.
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Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2001 in
potrditvijo letnega poročila za poslovno leto
2001.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček iz leta 2001 v višini
14,180.880,98 SIT, ki je sestavljen iz nerazporejenega dobička predhodnih let v višini 2,883.216,04 SIT, revalorizacije dobička v višini 301.847,59 SIT in dobička iz leta
2001 v višini 10,995.817,35 SIT ostane
nerazporejen.
Na predlog uprave in po pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep: predlog sklepa: skupščina potrjuje,
da bilančni dobiček iz leta 2000 v višini
14,180.880,98 SIT, ki je sestavljen iz nerazporejenega dobička predhodnih let v višini 2,883.216,04, revalorizacije dobička v
višini 301.847,59 SIT in dobička iz leta
2001 v višini 10,995.817,35 SIT ostane
nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
5. Sprememba člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi podane odstopne izjave se razreši član nadzornega sveta
Marjan Kocjančič. Za nadomestnega člana
nadzornega sveta se do izteka mandata sedanjemu nadzornemu svetu imenuje Stanislav Zidar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji v
korist katerih so delnice na dan 25. 8. 2003
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
ga vodi Klirinško depotna družba oziroma
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki imajo pisna pooblastila.
Udeležbo na skupščini je potrebno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, na sejo skupščine pa
je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti
15 minut pred pričetkom seje.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, od
dneva objave.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skladno s 7. členom statuta družbe
ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).
Volna d.d. Ljubljana
uprava
Vito Murgel, univ. dipl. ek.
Ob-98794
Uprava delniške družbe Volna d.d. in
nadzorni svet družbe Volna d.d. na podlagi
7. člena statuta sklicujeta
6. redno sejo skupščine
Volna d.d.,
ki bo 28. 8. 2003, ob 12. uri na sedežu
družbe Volna d.d., Letališka 34, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se:
– za preštevalca glasov: Bogo Kos in Andreja Hrvatin,
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– za predsedujočo skupščine: Danica
Majcen Samardžija.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu ZGD.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2002 in pisnim
poročilom nadzornega sveta.
3. Bilančni dobiček.
Bilančni dobiček za poslovno leto leta
2002 v višini 20.211 tisoč SIT ostane nerazporejen.
Na predlog uprave in po pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme
sklep: predlog sklepa: skupščina potrjuje,
da bilančni dobiček za poslovno leto 2002
v višini 20.211 tisoč SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
5. Uskladitev dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
2/02) in sprejmejo se spremembe in dopolnitve ter čistopis statuta družbe v predloženem besedilu.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Uprava družbe Volna d.d. predlaga v izvolitev predstavnike delničarjev, in sicer Stanislav Zidar in Marjana Spačal.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta, in sicer Stanislav Zidar in Marjana Spačal.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji v
korist katerih so delnice na dan 25. 8. 2003
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
ga vodi Klirinško depotna družba oziroma
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki imajo pisna pooblastila.
Udeležbo na skupščini je potrebno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, na sejo skupščine pa
je zaradi ureditve formalnosti potrebno priti
15 minut pred pričetkom seje.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe od dneva objave.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skladno s 7. členom statuta družbe
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).
Volna d.d. Ljubljana
uprava
Vito Murgel, univ. dipl. ek.
Ob-98797
Na podlagi 38. člena Statuta delniške
družbe Elma TT d.d., Ljubljana, uprava s
soglasjem nadzornega sveta, sklicuje:
6. skupščino
delniške družbe Elma TT d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek 28. 8. 2003 ob 14.30 v
sejni sobi družbe, Cesta 24. junija 23, Črnuče.
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Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina se seznani z dnevnim
redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Bradeško,
– za preštevalca glasov se izvolita: Vlasta Zupančič in Teja Bregar,
– skupščini družbe prisostvuje notarka:
Nada Kumar.
3. Razprava o morebitnih spornih zadevah glede zapisnika predhodne seje.
4. Obravnava in potrditev, letnega poslovnega poročila, poročila nadzornega sveta Elma TT d.d, poročila o konsolidaciji skupine Elma TT in revizorjevega mnenja k poročilu in konsoloidaciji, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme poslovno
poročilo Elma TT d.d., poročilo nadzornega sveta, revizorjevo poročilo, poročilo
o konsolidaciji skupine Elma TT in revizorjevo poročilo h konsolidaciji skupine
Elma TT v za poslovno leto 2002 v predloženem besedilu. Upravi in nadzornemu svetu se za poslovno leto 2002 podeli
razrešnica.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
letnega poročila ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2002 v znesku 52,275.579,71
SIT ostane nerazporejen.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje poslovnega rezultata družbe za leto 2003 se imenuje revizijska hiša KPMG, ki jo je predlagal nadzorni
svet družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 26. 8. 2003 do 14. ure pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe v
Ljubljani, Cesta 24. junija 23 in so na dan
25. 8. 2003 vpisani v centralni register pri
KDD. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, vsak delovni dan v tednu med 10. in
12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica
za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 14. uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
bo veljavno odločeno ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Elma TT d.d., Ljubljana
uprava
Ob-98801
Na podlagi 10.3. točke statuta Krona
holding, finančna družba, d.d. direktor družbe sklicuje
12. sejo skupščine delničarjev
družbe Krona holding d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2003 ob 17.30 v sejni
sobi družbe DUS Krona d.o.o. Ljubljana,
na Štefanovi 13a, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti družbe.
2. Izvolitev organov družbe.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine Dušan Kecman in preštevalka
glasov Mateja Puklek. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga sklep: skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za
poslovno leto 2002, o mnenju revizorja, poročilu nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter o potrditvi letnega poročila.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2002 ter jima podeljuje
razrešnico.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Nadzorni svet predlaga sklep: za izvedbo redne revizije poslovanja za poslovno
leto 2003 skupščina imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: sejnine za člane nadzornega sveta se določijo v višini 40.000
SIT, enotno za vse člane nadzornega sveta.
Glasovanje
Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo najkasneje
tri dni pred skupščino. Delničarje, njihove
zastopnike ali pooblaščence na podlagi
10.3.3. točke statuta pozivamo, da svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred sejo skupščine. Prijave
in pooblastila naj na sedež družbe prispejo
najkasneje do 22. 8. 2003. Skladno s točko 10.2. Statuta Krona holding d.d. število
glasov posameznega delničarja določajo
glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški
knjigi v njihovi lasti 10 dni pred sejo skupščine. Pravico udeležbe in glasovanja lahko uresničujejo le tisti pravilno prijavljeni
delničarji, ki se skupščine udeležijo pravočasno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
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Št.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe Krona holding d.d., Štefanova
13a, Ljubljana vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja le-te.
Krona holding d.d.
direktor
Igor Maroša

Gradivo za skupščino je na voljo v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Letališka 33,
vsak delavnik od 9. do 14. ure od 28. 7.
2003 do dneva zasedanja skupščine. V gradivu se nahajajo letno poslovno poročilo
uprave z razporeditvijo dobička, mnenje revizorja ter pisno mnenje nadzornega sveta
o letnem poslovnem poročilu uprave.
Gradis TEO d.d.
uprava

Ob-98805
Na podlagi določil 17.člena statuta delniške družbe Gradis TEO, Tehnične, ekonomske in organizacijske storitve d.d. sklicuje uprava družbe

Ob-98806
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta Savinjske borzno posredniške družbe vabimo vse delničarje na

7. sejo skupščine
Gradis TEO d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. avgusta 2003,
ob 15. uri v veliki sejni sobi (IV.nadstropje –
terasa) na sedežu družbe, Šmartinska cesta 134/a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalki
glasov se izvolita Sonja Malerič in Mojca
Lazar. Skupščini prisostvuje notarka Marina
Ružič Tratnik.
2. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2002.
2. Na osnovi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi
bilančnega dobička skupščina sprejme
sklep, da ugotovljeni bilančni dobiček v višini 469.449,44 SIT ostane nerazporejen.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta za leto 2002 ter se jima v zvezi s
tem podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizor za leto 2003, in
sicer KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod 1. in 2. točko
sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod 3. točko pa le nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev in glasovalnih pravic.
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.

8. skupščino
Savinjske borzno posredniške
družbe, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 25. 8. 2003, ob
15.30 v sejni sobi (IV. nadstropje – terasa)
poslovne stavbe Gradis na Šmartinski 134a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Draga Trbanca, za preštevalki glasov se izvolita Sonja Malerič in Mojca
Lazar, skupščini prisostvuje notarka Marina
Ružič – Tratnik.
2. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2002.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila se ugotovi, da družba ni izkazala bilančnega dobička.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta za leto 2002 ter se jim v zvezi s
tem podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za leto 2003
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.
Vsak nov predlog spremembe dnevnega
reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in
vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Delničarji se lahko udeležijo seje skupščine in uresničijo svojo glasovalno pravico, če svojo udeležbo prijavijo upravi družbe na naslov: Savinjska borzno posredniška družba d.d., Šmartinska c. 134a, 1122
Ljubljana; vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščene predstavnike delničarjev prosimo, da se pri ugotavljanju sklepčnosti izkažejo s pooblastilom za zastopanje.
Delničarjem bomo gradivo za skupščino
poslali po pošti.
Če skupščina v 1. sklicu ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane eno
uro kasneje. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Savinjska borzno posredniška
družba, d.d.
uprava družbe
Ob-98809
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana
d.d., Streliška 12, Ljubljana na podlagi
drugega odstavka 15. člena statuta sklicuje
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8. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,
ki bo v torek dne 26. 8. 2003 ob 9. uri,
na naslovu Železna cesta 18 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Godeša,
– za preštevalca glasov Urško Comino
in Mateja Torbar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Bregar iz Litije.
3. Potrditev letnega poročila za leto
2002 in seznanitev z revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: potrjuje se letno poročilo družbe za poslovno leto 2002 po predlogu uprave, v besedilu, ki je priloga k temu
sklepu.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2002.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2003 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje storitve, d.o.o., Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana.
6. Sprememba sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala,
sprejet na 7. skupščini družbe dne 30. 12.
2002 se spremeni tako da se razveljavi v
delu, ki se glasi:
“Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala
v sodni register bo KDD, d.d., Ljubljana, na
podlagi razmerja združevanja delnic za vsakega delničarja izračunala število delnic, ki se
združijo in zamenjajo za nove delnice, ter znesek delnih pravic. Delne pravice so razlika
med skupno nominalno vrednostjo delnic, ki
jih je posamezni delničar imel pred postopkom združevanja in nominalno vrednostjo delnic, ki so združile in oblikovale nove delnice
skladno z razmerjem združevanja delnic. Družba bo od vsakega delničarja odkupila njegove delne pravice. Kupnina za delne pravice
se preračuna iz cene ene dosedanje delnice
družbe, ki znaša 1.200 SIT.”,
in se dopolni z naslednjim besedilom:
“Delnice po združitvi obdržijo osebe, ki
bodo imetniki delnic družbe na dan, ko bo
Klirinško depotna družba d.d. (KDD) skladno z 74. členom ZNVP opravila združitev
delnic, ostale delnice, ki se zaradi združitve
razveljavijo, pa izbrisala (presečni dan). Vsak
od njih je upravičen do takšnega števila delnic, ki je enako številu delnic, katerih imetnik je na dan združitve, deljenih z menjalnim razmerjem 10:1. Kadar število delnic,
izračunano po navedenim menjalnem razmerju, ni enako celemu številu 10 ali njegovemu mnogokratniku, se to zaokroži na
prvi nižji mnogokratnik števila 10.
Kot presečni dan se določi naslednji dan
po izdaji naloga KDD za zamenjavo delnic
zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala.
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Posameznim delničarjem, pri katerih po
združitvi rezultat na njihovem posameznem
računu ni enak celemu številu 10 delnic ali
njegovemu mnogokratniku, ko KDD na njihovih posameznih računih vpisala število delnic, ki je enako prvemu nižjemu mnogokratniku števila 10, za razliko pa bo družba še
največ 2 meseca po preteku presečnega
dne vodila evidenco delnih pravic, za katere
ni mogoče izdati ene delnice. Družba delničarje poziva, da v navedenem roku:
– družbo obvestijo in dokažejo, da so
pridobili toliko delnih pravic, da te oblikujejo eno ali več delnic,
– družbo obvestijo in dokažejo, da so
se združili z več upravičenci, imetniki delnih
pravic, katerih delne pravice oblikujejo skupaj eno ali več delnic,
v nasprotnem primeru pa bo družba, namesto razveljavljenih in ne zamenjanih delnic, združila delne pravice ter izdala nove
delnice, ki jih bo unovčila skladno s tretjim
in četrtim odstavkom 351. člena ZGD, izkupiček pa bo v sorazmernem pripadajočem
delu (glede na razmerja njihovih delnih pravic) izplačala delničarjem, katerih delnice
niso dosegle potrebnega števila, da bi bile
nadomeščene z novimi delnicami in so bile
razveljavljene.”
V preostalem delu ostane sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala nespremenjen.
7. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani tri dni
pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi
zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavili družbi osebno ali s
priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred
skupščino. Pooblaščenci naj hkrati s prijavo družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zastopanju. Pooblastilo
mora biti skladno z zahtevami, ki so določene z zakonom.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju pred vhodom v prostor,
kjer se bo odvijala seja skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s prečiščenim besedilom statuta družbe je delničarjem na voljo v prostorih tajništva družbe,
na Železni cesti 18 v Ljubljani, vsak delovni
dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
uprava družbe
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Ob-98810
Uprava družbe sklicuje na podlagi 283.
člena ZGD in statuta družbe
6. redno skupščino
delniške družbe SGP Posavje
Sevnica, d.d.,
dne 29. 8. 2003 ob 15. uri, na sedežu
družbe, na naslovu Trg svobode 9, Sevnica.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se predsednik skupščine, dva preštevalca glasov ter
seznanitev s prisotnim notarjem po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta ter sprejem
sklepa o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta za leto 2002.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2002
in poročilom nadzornega sveta. Podeljuje
se razrešnica članom uprave družbe in nadzornega sveta za leto 2002.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa št. 3: za revizorja družbe
za leto 2003 se imenuje revizijska hiša Dinamic iz Novega mesta.
4. Sprememba
pravnoorganizacijske
oblike.
Predlog sklepa št. 4: družba SGP Posavje Sevnica d.d. se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo, pri čemer se poslej firma družbe glasi Splošno gradbeno
podjetje Posavje Sevnica d.o.o., skrajšano
SGP Posavje Sevnica d.o.o.
Osnovni
kapital
družbe
ostaja
nespremenjen in znaša 100,000.000 SIT.
Delničarji imajo na dan sprejema tega
sklepa naslednje število delnic, in sicer:
– VGP Novo mesto Vodnogospodarsko
podjetje, d.d. ima 7.628 delnic, ki se
preoblikujejo v njegov poslovni delež v višini
7,628.000 SIT,
– Minervo, d.d. Ljubljana ima 4.688
delnic, ki se preoblikujejo v njegov poslovni
delež v višini 4,688.000 SIT,
– Deželan Jože, trgovinske storitve,
svetovanje ima 8.834 delnic, ki se
preoblikujejo v njegov poslovni delež v višini
8,834.000 SIT,
– Timi Krško Gradbeništvo, d.o.o. ima
78.850 delnic, ki se problikujejo v njegov
poslovni delež v višini 78,850.000 SIT
Statut delniške družbe se zaradi
preoblikovanja spremeni v družbeno
pogodbo z besedilom po predlogu uprave.
Imenuje se direktor družbe v osebi Stane
Budič.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5: zaradi spremembe
pravnoorganizacijske oblike se razreši nadzorni svet družbe v sestavi Dušan Arh, Andrej Unetič in Aleš Vodeb.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
izvršujejo glasovalne pravice delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 26. 8.
2003 in prijavijo udeležbo najmanj 3 dni
pred skupščino, ali njihovi pooblaščenci, ki
imajo za udeležbo na skupščini pisno pooblastilo delničarja. Delničarje zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, ki se izkažejo z iz-

piskom 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.
SGP Posavje Sevnica, d.d.
Stane Budič, predsednik uprave
Ob-98813
Uprava družbe Opekarna Novo mesto
d.d., Zalog 21, Novo mesto vabi delničarje
na
8. sejo skupščine
družbe Opekarna Novo mesto d.d.,
dne 27. avgusta 2003, ob 9. uri, na sedežu družbe Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje Bogomir Vovk, za preštevalki glasov se
imenujeta Marta Rešetič in Mateja Turk.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marta Malič.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček, oblikovan iz prenesenega dobička preteklih let in čistega dobička za leto 2002 znaša 10,592.000 SIT.
Bilančni dobiček se v celoti prenese v naslednje leto (preneseni dobiček).
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2002 in poročilom nadzornega
sveta o nadzoru poslovanja v družbi za leto
2002. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2002.
3. Razrešitev in volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: razreši se člane nadzornega sveta in se imenuje predlagane nove člane nadzornega sveta.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Najavljeni udeleženci so dolžni v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, podpisati seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojasnjuje, ter druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila, svoje pripombe, ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge, pisno sporočijo upravi.
Uprava in nadzorni svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
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skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Opekarna Novo mesto d.d.
uprava družbe
Ob-98816
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7. poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe Kostak komunalnega stavbnega podjetja, d.d., uprava družbe
Kostak d.d., sklicuje
10. redno skupščino
delniške družbe Kostak komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003, ob 13. uri,
na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a,
Krško.
Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Jadranko Gabrič za predsednico skupščine delničarjev, preštevalca glasov Branka Lavrenčiča in Renato Resnik ter imenuje notarja Borisa Pavlina.
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 10. redne skupščine delničarjev.
4. Seznanitev skupščine delničarjev z
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2002 in Poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom družbe za poslovno leto
2002 in s pisnim Poročilom nadzornega
sveta družbe Kostak d.d., z dne 22. 5.
2003, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za
poslovno leto 2002.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
Kostak d.d. za leto 2002 znaša 97.676 tisoč SIT in je sestavljen iz prenesenega dobička od leta 2001 v višini 93.430 tisoč SIT
in nerazdeljenega dobička poslovnega leta
2002 v višini 4.246 tisoč SIT.
Bilančni dobiček poslovnega leta 2002
v višini 97,676.431,35 SIT se uporabi za:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 1996 v višini 9,981.380 SIT se
razporedi za izplačilo dividend delničarjem
(170 SIT na delnico),
– del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 1996 v višini 5,815.800 SIT, dobiček iz leta 1997 v višini 3.753.838 SIT,
dobiček iz leta 1998 v višini 21,790.555,58
SIT in del dobička iz leta 1999 v višini
5,214.510,57 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička,
– preostanek bilančnega dobička v znesku 51.120.346,23 SIT, ki predstavlja dobiček iz leta 1999 – 2002 ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
Izplačilo dividend delničarjem, bo v roku
60 dni po datumu zasedanja skupščine, v
gotovini.
Do izplačila dividend je upravičen
delničar, ki je kot lastnik vpisan v Centralni
klirinški depotni družbi, tri dni pred dnevom
zasedanja skupščine delničarjev.

Št.

6. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupščina v skladu z določbo 282.a. člena Zakona o gospodarskih
družbah podeli razrešnico upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe Kostak
d.d., za poslovno leto 2002.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2003 imenuje revizijska družba IN Revizija d.o.o. Ljubljana.
8. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in nadzornega sveta se izvede zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom
delnic, in sicer:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
234,856.000 SIT, se zmanjša za 31,87%,
in sicer z umikom 18.714 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene delnice 4.000 SIT, torej v skupni vrednosti
74,856.000 SIT, tako da osnovni kapital po
zmanjšanju znaša 160,000.000 SIT.
2. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je dezinvestiranje družbe z odprodajo
dela stvarnega premoženja in izvršitev izplačil delničarjem za pridobljene delnice s strani družbe.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala v
1. točki tega sklepa se izvede z umikom
18.714 števila lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi prodajnih pogodb
z delničarji.
4. Delnice iz 1. točke tega sklepa se
umaknejo na podlagi pridobitve s strani družbe. Pri pridobivanju lastnih delnic s strani
družbe zaradi umika so vsi delničarji enakopravni in imajo prednostno pravico do odprodaje delnic družbi v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Rok
za uveljavitev te pravice je 14 dni po objavi
poziva za pridobitev delnic s strani uprave.
Nakupna cena za pridobitev delnic znaša
12.045 SIT za delnico.
5. Družba mora zagotoviti varstvo upnikov pred izplačili delničarjem, na podlagi
zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s
350. členom ZGD.
6. Za izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic, na podlagi tega sklepa, je zadolžena uprava družbe.
7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo statuta družbe zaradi
izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z
umikom delnic na podlagi tega sklepa.
9. Odločanje o predlaganih spremembah Statuta družbe Kostak d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave, se
potrdijo predlagane spremembe Statuta
družbe Kostak d.d., v predlagani vsebini.
10. Odpoklic članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in izvolitev ter imenovanje nadomestnih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev v nadzorni
svet družbe Kostak d.d.
Predlog sklepa: na predlog sklepa nadzornega sveta, skupščina odloča o:
Glede na predvidene spremembe v lastniški strukturi družbe Kostak d.d., ki bodo
nastopile kot posledica izstopa delničarja
družbe Begrad d.d. Novo mesto iz kapital-
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ske strukture družbe Kostak d.d, nadzorni
svet predlaga odpoklic naslednjih članov
nadzornega sveta, pred iztekom njihovega
mandata, in sicer:
– Marijo Pečjak Požek, predsednico
nadzornega sveta družbe Kostak d.d.
– Julij Nemanič, član nadzornega sveta
družbe Kostak d.d.
– Jožeta Stegneta, član nadzornega
sveta družbe Kostak d.d.
in imenuje nadomestne člane – predstavnike delničarjev v nadzorni svet družbe
Kostak d.d., in sicer:
– Franc Češnovar,
– Wilhelm Salzer,
– Jadranko Gabrič,
z mandatno dobo od 29. 8. 2003 do
31. 8. 2004, ko mandat članom nadzornega sveta na osnovi sklepa št. 7 skupščine
delničarjev, z dne 31. 8. 2000, preneha.
Skupščina se seznani z obvestilo sveta
delavcev, da je le ta, v skladu z določbami
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93) in določbami Poslovnika o delu Sveta delavcev, odpoklical
predstavnika delavcev, kot člana v nadzornem svetu družbe Kostak d.d. in imenoval
nadomestnega člana za mandatno dobo od
29. 8. 2003 do 31. 8. 2004.
11. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za predlagani dnevni
red vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak delavnik od 10. do 14. ure od dneva objave
sklica skupščine družbe KOSTAK d.d. do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v 7 dneh od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno klirniško depotno
družbo 3 dni pred dnevom skupščine ter s
toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 15 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter da prevzamejo glasovalne lističe.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kostak d.d.
uprava družbe
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.

Stran

4342 / Št. 71-72 / 25. 7. 2003

Ob-98817
Na podlagi Statuta družbe LIK Lesna
industrija Kočevje d.d., Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje
4. sejo skupščine
v četrtek, 28. avgusta 2003, ob 12. uri
na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh števcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: predsednik skupščine:
Borut Kopitar; zapisnikar: Andraž Južnič,
števca glasov: Jana Ivič-Rac in Nataša Štamfelj; notarka: Nina Češarek.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družb sistema LIK za leto 2002 in
poročilom nadzornega sveta.
4. Razrešnica upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2002
se podeli razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družb sistema LIK za
leto 2003 imenuje Ripro, d.o.o., družba za
revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj,
Efenkova 61,3320 Velenje.
6. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in imenovanje dveh novih.
Predlog sklepa: z dnem skupščine se
članstva nadzornega sveta LIK Kočevje d.d.
razrešita Milena Glavač in Anton Rus. Za
nova člana nadzornega sveta se imenujeta
Marko Mikuž, Črni vrh 8, 5274 Črni vrh nad
Idrijo in Vladimir Sedej, Legatova 6a, 1000
Ljubljana.
7. Spremembe členov Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se uskladitev
2. člena Statuta družbe LIK Lesna industrija
Kočevje d.d. s spremembami standardne
klasifikacije dejavnosti in dopolnitev 45. člena točke B.) v prvem in drugem odstavku,
ki se po novem glasita:
1. Iz letnega čistega dobička ali drugih
sestavin kapitala – uprava skupaj z nadzornim svetom pokrije izgubo ob sestavi letnega poročila.
2. Če je ni mogoče pokriti iz čistega dobička oziroma drugih virov se izkaže prenos
izgube v naslednje leto – ostane nepokrita;
pokrije se v naslednjem obdobju. Družba
ne more izplačevati dividende, če ne pokrije izgube.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v sejni sobi, vsak delovni dan od 13. do. 15. ure.
Dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
morajo delničarji sporočiti pisno upravi, najkasneje v roku 10 dni od objave sklica 4. seje skupščine. Nasprotne predloge in njihove utemeljitve morajo delničarji poslati upravi v roku 7 dni od sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so 10 dni pred sejo skupščine vpisani v
delniško knjigo. Njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo imeti pisno pooblastilo.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
samo tisti, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe, pooblaščenci in za-
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stopniki pa morajo v tem roku deponirati
pooblastilo.
Udeležence skupščine prosimo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo eno uro
pred začetkom skupščine.
Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina isti dan, ob 14. uri, v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
LIK Kočevje d.d.
uprava
Ob-98818
Na podlagi statuta družbe Setev, pooblaščena investicijska družba, d.d., 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah in
143.a člena Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje sklicuje direktor
družbe
9. skupščino delničarjev
družbe Setev, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Vilharjeva
29, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 27. 8. 2003 s pričetkom ob 9.
uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. –
ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika skupščine izvoli Miroslava Ruparčiča,
za preštevalca glasov Urbana Höflerja in Tomaža Zorca in potrdi notarko Nado Kumar
iz Ljubljane.
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2002, revizijskega poročila, pisnega poročila nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
3.1 Skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom za poslovno leto 2002,
revizijskim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
3.2 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.
4. Izvolitev članov novega nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dne
22. 6. 2003 potekel mandat vsem dosedanjim članom nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
27. 8. 2003 za člane nadzornega sveta izvolijo Ferdinand Gnamuš, Aleš Jesih in Igor
Jošt. Mandat članom novega nadzornega
sveta se izteče z dnem prvega zasedanja
skupščine po vpisu preoblikovanja družbe v
sodni register.
5. Preoblikovanje v redno delniško družbo.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so na osnovi Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje, Zakona o prvem
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb in revizijskega mnenja izpolnjeni pogoji za preoblikovanje družbe, zato se družba iz pooblaščene

investicijske družbe preoblikuje v redno delniško družbo, kot sledi:
5.1. Dejavnost družbe se spremeni tako, da se dosedanje dejavnosti zamenjajo z
novimi dejavnostmi:
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal;
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov;
65.210 Finančni zakup (leasing);
65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja;
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74.150 Dejavnost holdingov;
74.400 Oglaševanje;
74.851 Prevajanje;
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74.853 Druga splošna tajniška opravila;
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
5.2. Spremeni se firma družbe tako, da
glasi:
HRAM Holding, finančna družba, d.d.
Skrajšana firma: HRAM Holding, d.d.
Sedež družbe: Vilharjeva 29, Ljubljana
5.3. Zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah se po preoblikovanju v
redno delniško družbo spremeni nominalna
vrednost delnice in s to spremembo uskladi
osnovni kapital družbe, in sicer:
Nominalna vrednost delnice se spremeni in znaša 1.000 SIT. Osmi dan po vpisu
spremembe dejavnosti, firme in statuta v
sodni register se opravi zamenjava delnic.
Zamenjava se opravi tako, da se za vsakih
dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti 100 SIT na računu delničarja vpiše po ena nova delnica nominalne vrednosti 1.000 SIT. Delnice družbe, ki ne dosežejo potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, na dajejo pravice do
zamenjave, pač pa do izplačila nadomestila
iz zmanjšanja osnovnega kapitala. Zaradi
spremembe nominalne vrednosti in zamenjave delnic se osnovni kapital družbe uskladi, tako da se zmanjša za znesek skupne
nominalne vrednosti delnic, ki na dan zamenjave pri posameznih delničarjih ne dosegajo polne nominalne vrednosti nove delnice in s tem ne dajejo pravice do zamenjave. Osnovni kapital družbe se zmanjša za
tolikšen znesek, da je po zmanjšanju enak
skupni nominalni vrednosti izdanih delnic
družbe po opravljeni zamenjavi. Znesek
zmanjšanja na podlagi zamenjave delnic z
ugotovitvenim sklepom določi nadzorni svet.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se opravi
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po postopku združitve delnic, pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih delnic nominalne vrednosti po 100 SIT oblikuje eno novo
delnico nominalne vrednosti 1.000 SIT. Za
delnice, ki ne dosežejo potrebnega števila,
da bi bile zamenjane za nove, se delničarjem skladno 350. členu ZGD iz osnovnega
kapitala izplača nadomestilo v višini 36 SIT
za vsako tako delnico, za razliko do njihove
nominalne vrednosti pa se iz osnovnega kapitala povečajo ustrezne druge postavke lastnega kapitala (kapitalske rezerve).
5.4. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe Setev, pooblaščena
investicijska družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, kot izhaja iz predloženega gradiva.
5.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe preoblikovanja uskladi besedilo statuta s končno višino osnovnega kapitala iz
točke 5.3. tega sklepa.
5.6. Sklep o preoblikovanju stopi v veljavo z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register.
5.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da skladno z veljavnimi odločitvami
Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih organov, če je to potrebno,
prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako,
da se bo preoblikovanje lahko izvedlo in
vpisalo v sodni register.
5.8. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preneha veljati pogodba o upravljanju pooblaščene investicijske družbe.
6. Imenovanje finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta imenuje skupščina revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2003.
7. Prenos pooblastila za spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet družbe, da skladno s sklepi
skupščine o spremembah statuta uskladi
besedilo statuta s sprejetimi spremembami.
8. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 40.000 SIT neto,
predsedniku pa 50.000 SIT neto.
Ena vpisana in vplačana delnica 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 izkažejo z identifikacijskim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Setev, pooblaščena investicijska družba, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik
med 9. in 11. uro.
Setev, pooblaščena
investicijska družba, d.d.
direktor družbe

Št.

Ob-98821
Na podlagi 41. člena statuta družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Brežice
d.d. sklicujem
sedmo sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003 ob 15. uri v
posebni sobi Restavracije Štefanič pri Blagovnici, Brežice, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Vladko Kežman. Za preštevalce glasov se
izvolita Bernardka Böhm in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Razširitev dejavnosti družbe ter dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Dejavnost družbe se razširi s predlaganimi dejavnostmi.
b) Sprejmejo se dopolnitev 2. člena statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2002, revizijskega poročila in
poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu poročilu družbe (274. člena ZGD).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom o
poslovanju družbe za leto 2002, s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe KOP Brežice d.d. na dan 31. 12.
2002 75,547.049,99 SIT.
b) Bilančni dobiček v višini 9,935.496
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička
c) Preostanek bilančnega dobička v znesku 65,611.553,99 SIT ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
5. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2002.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2002.
6. Odpoklic oziroma razrešitev s funkcije člana nadzornega sveta pred iztekom
mandata in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: potrdi se predlog sklepa uprave in nadzornega
sklepa.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje družba EPIS d.o.o., Podjetje za revizijo in ekonomsko poslovno informacijsko
svetovanje, Celje.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik do 14. ure v času od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
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Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki in obrazloženi v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine v
tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD d.d., Ljubljana, na dan 20. 8. 2003,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci se prijavijo v tajništvu uprave
družbe najmanj eno uro pred pričetkom seje, kjer s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom (če niso
osebno znani) in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
KOP Brežice d.d.
uprava družbe
Ob-98822
Uprava družbe na podlagi člena XVII.A
statuta delniške družbe Veletekstil Holding,
Podjetje za upravljanje holding družb d.d., s
sedežem v Ljubljani, Leskoškova 8, sklicuje
5. redno sejo skupščine
delniške družbe Veletekstil Holding,
Podjetje za upravljanje holding
družb d.d., s sedežem v Ljubljani,
Leskoškova 8,
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 9. uri v sejni
sobi na lokaciji uprave družbe, Masarykova
17, Ljubljana in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga sledeči sklep: izvolijo
se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, Igor Debernardi, univ. dipl. prav.,
– za preštevalki glasov se imenujeta Korenjak Karmen in Milinovič Nataša,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi notarka Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane,
Šmartinska cesta 111.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2002, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2002 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2002.
Uprava predlaga sledeči sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2002 z revizorjevim mnenjem
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Bilančni dobiček v višini 0,00 SIT ostane nerazporejen in se bo o njem odločilo v
sledečih poslovnih letih.
Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za leto 2002.
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3. Sklep o vključitvi družbe po prvem
odstavku 488. člena ZGD.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da so podani pogoji iz prvega odstavka 488. člena Zakona o gospodarskih družbah za vključitev družbe v glavno družbo Veletekstil, Trgovina na debelo in
drobno d.d., Leskoškova 8, Ljubljana.
Delniška družba Veletekstil Holding, Podjetje za upravljanje holding družb d.d., s
sedežem v Ljubljani, Leskoškova 8 se s tem
sklepom na podlagi 488. člena Zakona o
gospodarskih družbah vključuje v glavno
družbo Veletekstil, Trgovina na debelo in
drobno d.d., Leskoškova 8, Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na lokaciji
uprave delniške družbe Veletekstil Holding,
Podjetje za upravljanje holding družb d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Masarykova 17, v
tajništvu družbe, vsak delovni dan med 11.
in 13. uro od dne 28. 7. 2003 dalje do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 19.
8. 2003 oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine
prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 11. uri na mestu prvega sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
Veletekstil Holding d.d. Ljubljana
uprava
Milivoj Štrekelj
Št. 0-162/03
Ob-98826
Uprava družbe TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d.d., na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe objavlja sklic
7. redne skupščine
družbe TAB – Tovarna akumulatorskih
baterij, d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2003, ob 13. uri v
prostorih Hotela Club Krnes, Center 153,
Črna na Koroškem.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine,
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Izvolijo se delovna telesa skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Simono Brajer, za preštevalca glasov se imenujeta Klavdija Kajzer in Igor Lipovnik. Vabljen notar je prisoten.
1.3. Sprejme se predlagan dnevni red.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2002, odločanje
o uporabi bilančnega dobička za leto 2002
in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednje
sklepe:
2.1. Ugotovitev bilančnega dobička.
Bilančni dobiček se oblikuje iz drugih
rezerv iz dobička leta 1995 v znesku
107,400.000 SIT ter iz čistega dobička leta 2002 v znesku 573,329.504,25 SIT in
znaša 680,729.504,25 SIT.
2.2. Uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček se razporedi:
– za druge rezerve iz dobička
573,329.504,25 SIT čistega dobička leta
2002,
– za izplačilo dividend delničarjem 400 SIT
bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobička
leta 1995 v znesku 107,400.000 SIT.
Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju delniške knjige na dan 22. 8.
2003 najkasneje do 31. 12. 2003.
2.3. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta. Skupščina sprejme
statut družbe v prečiščenem besedilu, ki v
celoti nadomešča prejšnje besedilo. Uprava je zadolžena za vpis sprememb v sodni
register.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizijsko hišo
ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. Kotnikova 28, Ljubljana, za izvedbo revizije poslovanja za leto
2003.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan 22.
8. 2003, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo (osebno ali s priporočeno pošiljko) pri samostojni referentki za pravno področje družbe na Poleni 6 v Mežici oziroma
deponirajo pooblastilo za zastopanje na
skupščini.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen o
prvi točki, se glasuje z glasovnico.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Ponovno zasedanje
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
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem pri samostojni referentki za pravno
družbe na Poleni 6 v Mežici vsak delovni
dan od 9. do 11. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe (Polena 6, Mežica) v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
TAB – tovarna akumulatorskih
baterij, d.d.
uprava
Ob-98831
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe Iskra – Stikalni elementi d.d., Videm – Dobrepolje, sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Stikalni
elementi d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2003, ob 14.15 na
sedežu družbe v Vidmu-Dobrepolje, Predstruge 29 z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Čavka, za preštevalki
glasov pa Jožica Bašelj in Marija Žnidaršič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Bojan Podgoršek.
2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom uprave za leto 2002, revizijskim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2002.
3. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Iskre stikalni elementi d.d. za leto 2003 se
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje,
d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajništvo uprave v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja najmanj 25% osnovnega kapitala družbe.
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 kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za leto 2002, revizijsko mnenje ter
poročilo nadzornega sveta so na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, Predstruge
29, v tajništvu, vsak delovni dan med 9. in
12. uro od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra-Stikalni elementi d.d.
direktor
mag. Milan Klemenčič
Ob-98847
Uprava in nadzorni svet INDE Koper Izdelava orodij, predelava termoplastov,
rehabilitacijska dejavnost, kadrovski
inženiring, d.d. Koper, ulica 15. maja 6,
sklicuje na podlagi 10. in 15. člena statuta
družbe
6. redno sejo skupščine družbe,
ki bo dne 28. avgusta 2003, ob 15. uri v
prostorih jedilnice na sedežu družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Pišlar,
za preštevalca glasov se izvoli Giliolo Grižon in Mirjano Bratož, za notarja se imenuje
notar Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2002 z mnenjem revizorske družbe,
predstavitev poročila nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: upravi
družbe – direktorju, predsednici in članoma nadzornega sveta se potrdi in odobri
delo ter podeli razrešnico za poslovno leto
2002.
3. Imenovanje revizijske hiše za leto
2003.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2003 imenuje revizijska
hiša Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.

Št.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s poročilom nadzornega sveta in
Letnemu poročilom uprave je na vpogled
vsem delničarjem v splošnem sektorju na
sedežu družbe od 9. do 12. ure vsak delovni dan.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, sami ali po svojih pooblaščencih,
oziroma zakonitih zastopnikih. Pooblaščenci
morajo predložiti tudi pisno pooblastilo.
Ponovno zasedanje
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnosti,
bo ponovno zasedanje skupščine naslednji
dan ob isti uri in v istem prostoru, na njej pa
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
INDE Koper, d.d.
uprava-direktor
Danilo Pines, univ. dipl. ek.
Št. 89/03
Ob-98870
Na podlagi 55. točke Statuta delniške
družbe Trgovsko podjetje Center d.d.,
Celje, Brodarjeva 5, Celje, uprava družbe
sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Center d.d., Celje,
ki bo 28. avgusta 2003, ob 11. uri v
Velenju, Prešernova 10, v prostorih družbe
ERA d.d. v Velenju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Obravnava in sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2002
v višini 61,532.668,58 SIT uporabi:
– za oblikovanje drugih rezerv se uporabi 30,766.334,29 SIT,
– preneseni
čisti
dobiček
30,766.334,29 SIT.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2003 imenuje revizijska
družba Abeceda d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 22. 8. 2003 vpisani v delniško knjigo
družbe Center d.d., Celje in najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno s priporočeno poštno pošiljko prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po po-
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oblaščencu oziroma zastopniku. Pooblaščenci morajo priložiti pisno pooblastilo.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo, sedež, podpis in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.
Udeleženci se na dan skupščine priglasijo pol ure pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je vsem delničarjem na vpogled v Velenju,
Prešernova 10, na sedežu družbe ERA d.d.,
Velenje, vsak delavnik med 8. in 10. uro.
Na zasedanju skupščine se o točkah
dnevnega reda glasuje z glasovnicami, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se
glasuje z dvigom rok.
Center d.d., Celje
uprava družbe
Št. 89/03
Ob-98871
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 9. člena Statuta družbe Suma Holding d.d., Domžale, uprava
družbe Suma holding d.d. sklicuje
3. sejo skupščine
družbe Suma Holding d.d.,
ki bo 28. avgusta 2003, ob 12. uri v Velenju, Prešernova 10 v prostorih družbe ERA.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Sprejem letnega poročila družbe za
poslovno leto 2002, podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se letno poročilo družbe za
poslovno leto 2002.
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2002.
4. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe Suma Holding d.d., Domžale, Slamnikarska ulica 4. Novi sedež družbe je v Velenju, Prešernova 10.
5. Sprejem spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da so dosedanji člani Radovan Kovačevič, Stojan Milovanovič, Jože
Kopušar in Marjan Ahlin podali odstopne
izjave.
2. Za člane nadzornega sveta se izvolijo: Matjaž Juteršek, Milan Meža, Matej Svet
in Metod Logar z mandatom do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno s priporočeno poštno pošiljko prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku.
Pooblastilo za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa firmo,
sedež, podpis in žig pooblastitelja ter vse
podatke o pooblaščencu.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembo statuta, je vsem delničarjem na vpogled v Velenju, Prešernova 10, na sedežu
družbe ERA d.d., Velenje, vsak delavnik
med 8. in 10. uro.
Na zasedanju skupščine se o točkah
dnevnega reda glasuje z glasovnicami, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se
glasuje z dvigom rok.
Suma Holding d.d., Domžale
uprava družbe
Ob-98881
Na podlagi 21. člena Statuta Slovenice
d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
19. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,
ki bo 26. 8. 2003 ob 9. uri v 5. nadstropju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Celovška cesta 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
19. redne skupščine se izvoli Matjaž Gantar, za preštevalki glasov Spomenko Sluganovič in Tatjano Jeglič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Slovenice, d.d., Ljubljana 2002 in Poročilom nadzornega sveta Slovenice, d.d., Ljubljana o
preveritvi Letnega poročila Slovenice, d.d.,
Ljubljana 2002, Letnim poročilom službe
notranje revizije za poslovno leto 2002 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2002.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:
1. Skupščina Slovenice, d.d., Ljubljana
se je seznanila z Letnim poročilom Slovenice, d.d., Ljubljana 2002 in s Poročilom nadzornega sveta Slovenice, d.d., Ljubljana o
preveritvi Letnega poročila Slovenice, d.d.,
Ljubljana 2002.
2. Skupščina Slovenice, d.d., Ljubljana
se je seznanila z Letnim poročilom Službe
notranje revizije za poslovno leto 2002.
3. Skupščina Slovenice, d.d., Ljubljana
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2002.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje letnega poročila za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: za izvajalca revidiranega letnega poročila zavarovalnice za poslovno leto 2003 se imenuje revizijska družba Deloitte&Touche, d.o.o., Ljubljana.
4. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme spremembe Statuta Slovenice, zavaro-
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valniške hiše, d.d., Ljubljana v predlaganem
besedilu.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina ter
predlog sprememb statuta, Letno poročilo
Slovenice, d.d., Ljubljana 2002 in Poročilo
nadzornega sveta Slovenice, d.d., Ljubljana o preveritvi Letnega poročila za leto
2002, bo vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Celovška 206,
soba 105A, vsak delovni dan med 8. in 9.
uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, v sedmih dneh od objave sklica zasedanja skupščine. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da družba prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti družbi pooblastilo v pisni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedajem skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenica, d.d.
predsednik uprave
Anton Končnik
Ob-98890
Na podlagi 38. člena Statuta Debitel,
telekomunikacije d.d. Ljubljana (prečiščeno besedilo z dne 11. 11. 1998) sklicujem
skupščino
Debitel, telekomunikacije d.d.,
ki bo 28. avgusta 2003, ob 13.30 v
sejni sobi poslovne stavbe Autocommerce
d.d., Baragova 5, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in verifikacijske komisije ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Petra Vladimirja Potokarja, za
verifikacijsko komisijo se imenuje Tatjana
Petkovšek.
Notarski zapisnik sestavi notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da
lahko prične z delom.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
za leto 2002, razdelitev bilančnega dobička in razrešnica upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2002.
Letno poročilo 2002 je obravnaval in
sprejel nadzorni svet družbe na svoji redni
seji dne 15. 5. 2003 na podlagi 274.a čle-

na Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina pa na podlagi določil 282. in 282.a
člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o uporabi bilančnega dobička in razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: uprava seznani skupščino s
poročilom nadzornega sveta Debitel d.d. o
sprejemu letnega poročila za leto 2002.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe Debitel d.d. za
poslovno leto 2002.
Uprava predlaga naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička: bilančni dobiček
za leto 2002, sestavljen iz nerazporejenega
dobička iz preteklih let in dobička za tekoče
leto
2002,
v
skupni
višini
230,620.939,61 SIT ostane nerazporejen.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: na podlagi pisnega predloga družbe Autocommerce skupščini, se
razreši dosedanjega člana nadzornega sveta družbe Debitel d.d. Vladimirja Petra Potokarja, predstavnika delničarja. Za novega
člana se s 1. 10. 2003 do konca mandatnega obdobja izvoli Blaža Pesjaka.
5. Imenovanje revizorja za leto 2003.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Debitel d.d.
Ljubljana za leto 2003 se imenuje
PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana,
Parmova 53.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Debitel,
d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, od delavnikih med 10. in 12. uro.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini prijaviti najmanj
3 dni pred skupščino na sedežu družbe, pooblaščeni pa morajo v istem roku oddati tudi
pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 18. uri v
istih prostorih. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Debitel, d.d. Ljubljana
direktor
Borut Razdevšek
Ob-98884
Na zahtevo delničarjev in skladno s 284.
členom Zakona o gospodarskih družbah
uprava sklicuje
6. skupščino delničarjev
Golf in kamp Bled d.d., Kidričeva 10c,
4260 Bled,
ki bo 25. 8. 2003, ob 10. uri v prostorih
družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000
Kranj, V. nadstropje, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
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prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in
imenuje organe skupščine: za predsednika
skupščine se izvoli Primož Kozina, za preštevalko glasov pa Snežana Sabljak.
2. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: sprejmejo se spremembe statuta
družbe, po predlogu uprave.
Spremembe statuta začnejo veljati z
dnem vpisa sprememb v sodni register.
3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Delničar Sava, družba za upravljanje in
financiranje, d.d., Kranj predlaga naslednji
sklep: razveljavi se sklep sprejet pod 7. točko 5. skupščine delničarjev z dne 16. 7.
2003.
Za nove člane nadzornega sveta družbe,
ki zastopajo interese delničarjev se s 25. 8.
2003 in za mandatno obdobje štirih let izvolijo: Vinko Perčič, Vesna Šajatovič – Okršlar in Miha Dolinar.
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v recepciji Kampa Bled, Kidričeva 10 c,
Bled, vsak delavni dan od 9. do 12. ure v
času od dneva objave tega dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi sklica na naslov: Golf in
Kamp Bled d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled,
bodo objavljeni skladno z 288. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščine se udeležijo tisti, ki so na dan
15. 8. 2003 lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov, razen sklepov pod 2. in 3. točko, katere bodo sprejeli
z večino najmanj treh četrtin na skupščini
zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih sprejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic). Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 11. uri, na istem mestu,
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Golf in kamp Bled d.d.
uprava družbe
Ob-97930
Uprava družbe Trgovsko podjetje Soča d.d. Koper, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 4, sklicuje na podlagi točke 7.
3. Statuta družbe
8. skupščino,
ki bo v petek, 29. avgusta 2003, ob
9. uri na sedežu družbe v Kopru, na Pristaniški ulici 4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Št.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščini in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
3. Obravnava in sklepanje o uporabi
bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in mnenja nadzornega sveta bilančni dobiček iz leta 2002 v
višini 26,890.414 SIT ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
b) Skupščina daje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2002.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2003 skupščina imenuje: Šager, družbo za revizijo in svetovanje
d.o.o., Finžgarjeva 6, 1230 Domžale.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno na dan zasedanja skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo tri dni pred skupščino in
so kot lastniki delnic na dan sklica skupščine vpisani v delniško knjigo.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo pisni in utemeljen
predlog za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov na sedež družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Trgovsko podjetje Soča d.d., Koper
uprava – direktor
Klaudio Blaževič
Ob-98937
Uprava Prophetes partnerska družba
za financiranje in razvoj, d.d., 1000
Ljubljana, Tržaška 132, (dalje v besedilu: družba) vabi delničarje na
6. sejo skupščine
Uprava
sklicuje
skupščino
dne
26. avgusta 2003, ob 17. uri na sedežu
družbe, 1000 Ljubljana, Tržaška 132, soba 114.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine.
Uprava odpre skupščino ter obvesti
skupščino glede notarja mag. Nine Češarek, ki piše zapisnik.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se izvoli za predsednico skupščine Ljudmila Atanasovski in za preštevalca glasov
Sonja Končan in Igor Vuk.
3. Obravnava in ugotavljanje prisotnosti. Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednica skupščine ugotovi prisotnost
delničarjev na skupščini.
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4. Dnevni red.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: potrdi se dnevni red skupščine.
5. Poročilo nadzornega sveta o letnem
poročilu uprave in revizijskem poročilu in
razrešnica predsedniku uprave in članom
nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: skupščina
podeli razrešnico predsedniku uprave in
predsednici in članom nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
se za poslovno leto 2003 imenuje revizijska
družba Plus Revizija d.o.o., 1000 Ljubljana, Bežigrad 1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo deset dni pred
zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo
ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 122 na vpogled vsak
delovni dan pri Sonji Končan od 10. do
12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Prophetes, d.d.
uprava
prof. dr. Gojko Stanič
Ob-98946
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Varnost Ljubljana d.d., Trg OF 13, Ljubljana, sklicuje uprava družbe
7. skupščino
družbe Varnost Ljubljana d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 8. 2003 ob 7. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Trg OF 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– za člane organov skupščine se izvolijo,
– za predsednika skupščine: Matjaž Verbole,
– za preštevalko glasov: Vesna Alibabić.
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Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloženega letnega poročila uprava družbe za leto 2002, ki sestoji iz predpisanih izkazov in pozitivnega mnenja revizorja, ter na podlagi poročila nadzornega sveta:
a) se bilančni dobiček, ki je ugotovljen v
znesku 324.103.599,70 SIT, ne razdeli delničarjem,
b) se upravi in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnica za poslovno leto
2002.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta priloga k temu sklepu.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2003.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2003 imenuje revizijsko
družbo Iteo Abeceda, podjetje za revizijo in
sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo
udeležbo na skupščini predhodno pisno najaviti v skladu z 19. členom Statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
Če skupščina v času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
8. uri na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana, d.d.
direktor Jure Majhenič
Ob-98949
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke Statuta družbe Teol Kemična industrija d.d. Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
7. skupščino
delničarjev družbe Teol Kemična
industrija, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 29. 8. 2003, ob 13. uri v sejni
sobi na sedežu družbe Teol d.d. Ljubljana,
Tovarniška 48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delničarjev Teola
d.d., ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina delničarjev Teola d.d. izvoli:
– predsednika: Miran Hude,
– preštevalca glasov: Lidijo Naglič in Petra Franza ter se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani z letnim poro-
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čilom uprave za leto 2002 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2002. Skupščina delničarjev podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta za leto 2002.
3. Poenostavljeno znižanje osnovnega
kapitala in hkratno povečanje osnovnega
kapitala.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
1. Osnovni kapital družbe Teol Kemična
industrija d.d. Ljubljana, se z dosedanjega
zneska 402,730.000 SIT zmanjša za znesek 131,430.000 SIT na znesek
271,300.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno zaradi kritja prenesene
in čiste izgube družbe v skupnem znesku
131,430.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša za združevanje delnic dosedanjih delničarjev tako, da
se po tri dosedanje delnice z nominalno
vrednostjo združijo in nadomestijo z novimi
delnicami z nominalno vrednostjo po 1.000
SIT.
2. Osnovni kapital družbe se nato od
zneska 271,300.000 SIT poveča za znesek 300,000.000 SIT na znesek
571,300.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 300.000 novih delnic z nominalno
vrednostjo po 1.000 SIT in emisijsko vrednostjo po 1.000 SIT.
3. Povečanje kapitala iz druge točke
tega sklepa se izvrši in nove delnice se
izdajo na naslednji način in pod naslednjimi pogoji:
Firma izdajatelja: Teol Kemična industrija d.d. Ljubljana, Tovarniška 48.
Vrsta in razred novih delnic: navadne,
imenske delnice z glasovalno pravico, brez
omejitev. Vsaka delnica daje njenemu imetniku pravice, določene s statutom družbe
za druge navadne, že izdane delnice.
Skupna nominalna vrednost izdaje novih
delnic: 300,000.000 SIT, skupna emisijska vrednost nove izdaje delnic pa znaša
300,000.000 SIT.
Način oziroma oblika izdaje novih delnic: delnice štejejo za izdane z dnem vpisa
povečanja osnovnega kapitala v sodnem
registru in bodo izdane v nematerializirani
obliki.
Način izplačila dividende: dividende na
nove delnice se izplačujejo pod pogoji in na
način, določen s statutom družbe in sklepom skupščine o delitvi dobička.
Prednostna pravica delničarjev: dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do
vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi
dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu družbe v roku 14 dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala in v skladu z določili statuta družbe.
Rok za vpis novih delnic: nove delnice
se vpišejo in denarna vplačila zanje izvedejo pri NLB, račun št. 02921-0011873232,
z vpisnico, v roku, ki ga določi uprava družbe. V primeru, da se delnice ne vpišejo v
navedenem roku, se znesek povečanja
osnovnega kapitala ustrezno zmanjša.
Potrdilo o vpisu delnic: uprava bo vpisna
potrdila izdala v roku 15 dni po poteku roka
za vplačilo novih delnic.
Rok za vrnitev vplačil v primeru neizdaje
delnic: če ne pride do registracije izvedbe,

je rok za vrnitev vplačil 3 mesece od dneva
vplačila delnic.
Način objave delnic: emisijski znesek novih delnic se objavi v Uradnem listu RS in v
časopisu Delo ali Finance v skladu s 313.
členom ZGD.
Izročitev novih delnic: nove delnice se
izročijo skladno s pravili Centralno klirinško
depotne družbe d.d., Ljubljana.
Način razpolaganja z novimi delnicami:
nove delnice so prosto prenosljive v skladu
s statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.
4. Sprememba statuta družbe Teol d.d.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina delničarjev sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta
Teola d.d. po predlogu uprave.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2003.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: skupščina delničarjev imenuje za revidiranje letnega poročila za leto 2003 pooblaščeno
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave, revizijskim poročilom,
poročilom nadzornega sveta, predlogom
sprememb in dopolnitev statuta je delničarjem na vpogled od 28. 7. 2003 dalje na
sedežu družbe Teol d.d. Ljubljana, Tovarniška 48, v kadrovski službi vsak delovni dan
od 11. do 13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov: Teol
d.d. Ljubljana, Tovarniška ulica 48, bodo
objavljeni skladno z 288. členom Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščine družbe se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani
pri Centralni klirinški depotni družbi, na dan
31. 7. 2003, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj tri dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na gornji naslov.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepov pod 3. in 4. točko, katere
bodo sprejemali z večino najmanj treh četrtin na skupščini zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice,
ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.
Sejna soba, kjer bo zasedala skupščina,
bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, 29. 8. 2003 ob 14. uri v istem
prostoru.
Teol Kemična indrustrija, d.d.
Ljubljana
uprava družbe
Danijel Šumej
Ob-98953
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
na podlagi 283. čl. ZGD in v skladu s XXVI.
členom statuta
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redno skupščino družbe
GP VIČ d.d.
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 13. uri v
gostilni Pod Rožnikom, Cesta na Rožnik
18, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata, da predsedujoči skupščine skladno z
določili člena XXXII.D statuta ugotovi prisotnost in sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma
zastopanih delničarjev ter o tem poroča
skupščini pred pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena XXXIII.D statuta predlaga sklep: za
preštevalca glasov se izvoli Ljuba Marinček.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2002.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep o uporabi bilančnega dobička, ki
po stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
70,795.095,44 SIT:
a) del bilančnega dobička v višini
37,490.000 SIT se uporabi za zmanjšanje kapitala z umikom delnic.
b) del bilančnega dobička v višini
33,305.095,44 SIT se ne uporabi in se
prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic v breme bilančnega dobička.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) Osnovni kapital družbe se zaradi
umika lastnih delnic zmanjša z zneska
18,530.000 SIT za znesek 6,610.000
SIT, tako da od sedaj znaša 11,920.000
SIT.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
znesek 6,610.000 SIT se izvede z umikom 68 delnic družbe, ki jih družba že
ima in pri katerih je na dan sprejetja tega
sklepa že vpisana kot delničar v centralnem registru KDD ter z umikom nadaljnjih
593 delnic družbe, ki jih družba za namen zmanjšanja kapitala pridobi od delničarjev družbe, pri čemer sme od vsakega
delničarja družbe odkupiti vsako celo tretjo delnico, katerih imetnik je delničar na
dan sprejetja sklepa, od delničarjev, ki pa
imajo na dan sprejetja sklepa 3 delnice
ali manj pa sme družba odkupiti vse delnice (vendar ne manj kot vse). Namen zmanjšanja kapitala je prevelika kapitaliziranost družbe.
c) Za umik delnic se uporabi bilančni
dobiček v višini 37,490.000 SIT, in sicer
dobiček poslovnega leta 2002 v znesku
35,219.586,23 SIT ter dobiček preteklih
poslovnih let v višini 2,270.413,77 SIT.
d) skladno z določilom člena 356.5
ZGD se znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic, to
je 6,610.000 SIT, odvede v kapitalske rezerve.
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e) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta s sklepom skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) Upravo družbe se pooblasti za nakup največ 119 lastnih delnic po najnižji
ceni 40.000 SIT za delnico in najvišji ceni 60.000 SIT za delnico, pri čemer tako
pooblastilo velja od dne vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala družba na znesek 11,920.000 SIT v sodni register, do
preteka 18 mesecev po sprejetju tega
sklepa.
b) Upravo se nadalje pooblasti, da lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
c) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi besedilo statuta z zmanjšanjem osnovnega kapitala na podlagi umika lastnih delnic.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXI.C. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
26. 8. 2003. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 426-34-68. V
prijavi se navede ime in priimek delničarja
oziroma firmo delničarja, naslov oziroma
sedež delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev,
ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe
na zasedanju skupščine družbe.
GP VIČ d.d.
direktorica
Ob-98966
Na podlagi 283 čl. ZGD ter v skladu s
členom 7/3 veljavnega statuta družbe CTJ
d.d. Ljubljana sklicuje uprava
skupščino družbe
CTJ d.d., Vilharjeva ulica 21,Ljubljana,
ki bo dne 29. 8. 2003 ob 10. uri v sobi
B na sedežu družbe CTJ d.d., Ljubljana,Vilharjeva ulica 21 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščini se izvoli Pavle Pensa.
Imenuje se preštevalki glasov: Ljuba
Pučko, Lidija Bavec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2002 in sporočilo
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2002.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina v skladu z
določilom 282.a člena ZGD potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
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poslovnem letu 2002 in jima za leto 2002
tudi podeljuje razrešnico.
4.
Bilančni
dobiček
v
višini
3,474.097,30 SIT na dan 31. 12. 2002 se
deli, in sicer:
– 50% dobička v višini 1,737.048,65
SIT na preneseni dobiček,
– 50% dobička v višini 1,737.048,65
SIT na rezerve.
5. Odpoklic in izvolitev članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopa se odpokliče predsednica nadzornega sveta Jasmina Š. Opeka.
Odpoklic začne učinkovati z dnem sprejema na skupščini družbe.
Za članico nadzornega sveta se izvoli
Magda Kocič.
Novoizvoljena članica nastopi mandat
naslednji dan po izvolitvi na skupščini.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem v tajništvu družbe CTJ
d.d., med 9. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki na sedežu CTJ d.d.
Ljubljana.
CTJ d.d.
uprava
nadzorni svet

Nasprotni predlog
Ob-98832
Uprava Esotech d.d., Preloška 1,
3320 Velenje, na podlagi 288. člena Zakona o gospodarskih družbah sporoča,
da je delničar Stroj d.o.o., Radlje ob Dravi, dne 17. 7. 2003, vložil nasprotni predlog k 4 točki dnevnega reda 7. seje skupščine družbe Esotech d.d., Velenje, ki bo
18.8.2003 ob 18. uri v prostorih družbe,
katere dnevni red je bil objavljen v petek,
11.7.2003 v Uradnem listu RS, št. 66-67.
Nasprotni predlog Stroj d.o.o., Radlje
ob Dravi, se glasi:
4.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme kupovati lastne delnice družbe s tem, da skupni nominalni znesek
kupljenih delnic ne sme skupaj z drugimi
lastnimi delnicami, ki jih družba že ima,
presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na skupščini. O odsvojitvi lastnih delnic bo skupščina sklepala na naslednji seji.
4.2. Družba bo na dan 31. 12. 2003
oblikovala rezerve za lastne delnice. Najnižja odkupna cena delnice je 8.000 SIT,
najvišja pa 20.000 SIT.
Obrazložitev: družba kupuje lastne delnice z denarjem, ki pripada vsem delničarjem, zato morajo biti ob odsvojitvi lastnih delnic vsi delničarji enako obravnavani. Drugačno odsvajanje lastnih delnic
lahko določi le skupščinski sklep.
Ker v družbi obstaja različno razumevanje enake obravnave delničarjev (219. člen
ZGD), je smiselno, da se z nasprotnim predlogom do naslednje skupščine družbe oziroma za čas odločanja o odsvojitvi lastnih
delnic prepreči prosto razpolaganje oziroma
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vsako odsvajanje delnic iz sklada lastnih delnic in tako za to obdobje zagotovi enakopravnost vseh delničarjev. O načinu in pogojih odsvajanja oziroma uporabi lastnih delnic
bodo odločali vsi delničarji na naslednji seji
tudi na podlagi tedaj znanih dejstev.
Stroj d.o.o.
mag. Drago Šulek
direktor
Stališče Uprave Esotecha
Uprava Esotech ne soglaša s podanim
nasprotnim predlogom delničarja.
Utemeljitev: Esotech je storitveno podjetje z nadpovprečno visoko izobrazbeno
strukturo. Strategija družbe je, da se zaposlene motivira tudi skozi udeležbo v lastništvu. Naša prednost na trgu so znanja, nosilci teh znanj so ljudje. Svetovni trend kako
obdržati kadre in znanje v podjetju, je v
povečevanju notranjega lastništva, kar pa je
tudi v skladu z 240. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Nasprotni predlog, ki ga je podal delničar Stroj d.o.o., Radlje ob Dravi, je v nasprotju s strategijo družbe in hkrati ogroža
dolgoročno stabilnost organiziranega razvojnega jedra, ki ga tvorijo v večini zaposleni inženirji in s tem zmanjšuje konkurenčne
prednosti Esotecha na trgu.
Esotech d.d.
uprava
Zofija Mazej Kukovič, MBA

Izpodbojna tožba
Ob-98783
V skladu z drugim odstavkom 366. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
84/98, 6/99 in 45/01), uprava družbe Zdravilišče Atomske Toplice d.d. objavlja, da je
delničar CBH Celjska borzno posredniška hiša d.d., ki ga zastopa odvetniška pisarna
Cmok & Praznik o.p.-d.n.o. Celje, dne 15. 7.
2003 pri Okrožnemu sodišču v Celju vložil
izpodbojno tožbo, s katero v celoti izpodbija
sklepa 7. redne seje skupščine družbe z dne
17. 6. 2003, sprejeta pod točko 4. dnevnega
reda o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic, ki se glasita:
“Prvi sklep: Na podlagi osme alinee prvega odstavka 240. člena ZGD in tretje alinee 20. člena statuta družbe, skupščina
pooblašča upravo, da lahko kupi lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, z namenom izplačila nagrade upravi in
za ohranjanje vrednosti delničarjev oziroma
z namenom realizacije kapitalskega dobička. Najnižja prodajna vrednost delnice znaša 1.100. SIT, najvišja prodajna vrednost
delnice pa 4.000 SIT.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.”
“Drugi sklep: Na podlagi 240. člena ZGD
in smiselno s 313. členom ZGD se pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječim delničarjem”.
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.
uprava
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž.
agr.
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Izvršbe in
zavarovanja
In 02/00066
IZ-7830
Na podlagi sklepa o izvršbi pod opr.
št. In 02/00066, je bil zarubljen poslovni
prostor – lokal št. G2, v kleti objekta Oskrbni center Ankaran, Srebrničeva 13, last
dolžnika Aina d.o.o., Srebrničeva 13, Ankaran, stoječ na parceli št. 1361/1, k.o.
Oltra, ki sestoji iz prodajalne, manjšega
skladišča, pisarne in sanitarije, v skupni
izmeri 67,40 m2, s sorazmernim deležem
skupnih delov, naprav in funkcionalnega
zemljišča stavbe, v korist upnika Hypo leasing, d.o.o., Trg osvobodilne fronte 12,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 2003
Z 2003/00018
IZ-6174
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2003/00018, ki ga je dne 19. 5. 2003
izdalo Okrajno sodišče v Lenartu, je bila
ustanovljena na dolžnikovi nepremičnini –
poslovni prostor – proizvodne delavnice v
skladiščnem prostoru v skupni izmeri 90
m2, pripisane pri vl. št. 296, k.o. Lenart,
vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Lenartu, ki jo je dolžnik – zastavitelj
pridobil na podlagi prodajne pogodbe z
dne 26. 4. 1994, sklenjene med prodajalko SKB banko d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana in kupcem Vitomar d.o.o.,
Drbetinci 34, Vitomarci, zastavna pravica
v korist upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve:
– glavnice 8,777.181,73 SIT,
– zakonitih zamudnih obresti od zneska 6,862.927,23 SIT za čas od 5. 9.
2002 do plačila,
– zakonitih zamudnih obresti od zneska 1,914.254,50 SIT za čas od vložitve
tega predloga do plačila,
– stroškov zavarovanja odmerjenih po
sodišču na 20.906 SIT, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje sodnega sklepa do plačila.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 20. 5. 2003
In 2002/01366
IZ-7794
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 30. 10. 2002, opr. št. In
2002/01366, je bil dne 14. 3. 2003
opravljen v korist upnice Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper, rubež stanovanja v 1. nadstropju, na Kolarjevi 19 v Ljubljani, last dolžnika Gabrijelčič Srečka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2003
Z 03/00015
IZ-7835
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Abanke

Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
proti dolžniku Vopex d.o.o., Tržaška 83,
Postojna, zaradi ustanovitve zastavne pravice na podlagi sporazuma strank o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega pri
notarki Evi Lučovnik iz Nove Gorice, pod
št. SV 1074/01 z dne 30. 10. 2001 in
sklepa tega sodišča opr. št. Z 03/00015
z dne 12. 6. 2003, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen na naroku pred Okrajnim
sodiščem v Postojni, dne 12. 6. 2003.
V korist izvršljive terjatve upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, se zaznamuje rubež na nepremičninah, ki nista vpisani v zemljiški knjigi:
– poslovnega prostora, označenega s
št. 3, v izmeri 97,33 m2, ki se nahaja v
poslovno trgovskem centru v Ilirski Bistrici, Bazoviška 32, stoječem na parc. št.
1817, k.o. Ilirska Bistrica, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe in pripadajočim delom stavbnega zemljišča, ki ga je
dolžnik pridobil s pogodbo z dne 4. 5.
1999, overjeno pri notarju Ternovcu dne
10. 5. 1999, pod OV 757/99, od prodajalca družbe SM&A zastopstvo in trgovina
d.o.o.,
– poslovnega prostora v pritličju objekta z oznako B3 v skupni izmeri
23,15 m 2, ki se nahaja v soseski Kremenca v Postojni in je zgrajen na zemljiški
parceli št. 324/1, 303, 318/2, 395/2,
395/3, 2616/5 in 494, k.o. Postojna, ki
ga je dolžnik pridobil s kupoprodajno pogodbo z dne 19. 8. 1996, ob prodajalcev
Elife Luzha in Dedaj Shiqerja.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 6. 2003
I 2001/00320
IZ-7828
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodniku Janezu Obrezi v izvršilni zadevi upnice Stanovanjske zadruge Vrhnika, z.o.o.
Vrhnika, ki ga zastopa odv. Stanislav Mauri iz Vrhnike, proti dolžniku Lašič Primožu, Cesta 6. maja 4, 1360 Vrhnika, zaradi
izterjave 83.052,50 SIT s pp, po opravljenem popisu in izstavitvi rubežnega in
cenilnega zapisnika, izvršiteljice Alenke
Voljc iz Vrhnike, Gabrče 32, z dne 12. 3.
2003, izven naroka, dne 17. 3. 2003
sprejelo naslednji sklep:
sodišče šteje, da je na popisanih nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiško
knjigo, in sicer na dvosobnem stanovanju, v drugem nadstropju stanovanjskega
bloka, ki stoji na parc. št. 2011/14, k.o.
Vrhnika, v skupni izmeri 68,01 m 2, na naslovu C. 6. maja 4, na Vrhniki, last dolžnika Lašič Primoža, C. 6. maja 4, Vrhnika,
upnica Stanovanjska zadruga Vrhnika,
z.o.o., Vrhnika, pridobila zastavno pravico in da s temi nepremičninami dolžnik
brez soglasja upnice ne sme pravno razpolagati dokler ta izvršilni postopek ne bo
zaključen.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 3. 2003
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 43/2003
S-98489
To sodišče je s sklepom St 43/2003 z
dne 10. 7. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Omnikom 2, podjetje
za trgovino in storitve d.o.o. Trbovlje, Savinjska cesta 34 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003
St 26/2003
S-98490
To sodišče je s sklepom St 26/2003
dne 15. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nikita Engineering & trading, d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21, Ljubljana, matična številka 5522366, šifra dejavnosti 51.340.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 11. 2003 ob 10.30, v sejni sobi v 9.
nadstropju na Slovenski 41 (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003
St 165/2002
S-98491
To sodišče je s sklepom St 165/2002
dne 15. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ramdex trgovina in storitve, d.o.o., Vodenska 12, Trbovlje, matična številka 5646472, šifra dejavnosti
11002.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc iz Logatca.
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 ter-
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jatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 11. 2003 ob 10. uri, v sejni sobi v 9.
nadstropju na Slovenski 41 (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003
St 117/2003
S-98492
To sodišče je s sklepom St 117/2003
dne 15. 7. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ING Inženiring podjetje za
inženiring, načrtovanje in gradnje, d.o.o.
Ljubljana, Pavšičeva 4, matična številka
5235006, davčna številka 19894589, vl.
št. Srg 1/01786/00.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 11. 2003 ob 10.15, v sejni sobi
9. nadstropja na Slovenski c. 41 (bivša Gospodarska zbornica Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003
St 69/2003
S-98493
To sodišče je s sklepom St 69/2003
dne 27. 5. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zidarstvo in fasaderstvo
»Univerzal«, Kocevski Grozdan s.p., Sketova ulica 4, Ljubljana, matična številka
5096709, šifra dejavnosti 45.210, davčna
številka 52703126.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Vida Gaberc 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
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1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 29. 9. 2003 ob 10.50, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2003
St 101/2002
S-98494
To sodišče je s sklepom z dne 9. 7.
2003 pod opr. št. St 101/2002 ustavilo
nadaljnje vnovčevanje premoženja stečajnega dolžnika Schlamberger d.o.o., Novo
Polje c. X/13, Ljubljana in stečajni postopek zaključilo.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2003
St 34/2003
S-98495
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 34/2003 sklep z dne 11. 7.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Trade, Zastopniške storitve d.o.o., Janševa 17, Celje (matična številka 5329337),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 3. 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: Trade, Zastopniške storitve d.o.o., Janševa 17, Celje (matična številka 5329337), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2003
St 88/2002
S-98496
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 88/2002 sklep z dne 11. 7.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Gajser Maksimiljan, s.p., Avtomehanika
in trgovina na debelo in drobno, Spodnja Sečova 14, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka 5275392), se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gajser Maksimiljan s.p., Avtomehanika in trgovina na debelo in drobno, Spodnja Sečova 14, Rogaška
Slatina – v stečaju (matična številka
5275392), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2003
St 12/97
S-98497
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
II. narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika FIT, d.o.o.,
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Pod Gabrijelom 2/g, Nova Gorica – v
stečaju dne 22. 10. 2003 ob 10.30 v razpravni dvorani številka 108/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 7. 2003
St 7/2003-20
S-98498
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 7/2003 dne 15. 7. 2003 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Nomine R, proizvodno podjetje in storitve, d.o.o., Jesenice, Hrušice 4, Jesenice, matična številka 5420008, šifra dejavnosti 25.220.
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 10. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 7. 2003
St 32/2002
S-98499
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/2002 z dne 11. 7. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Integral
Dolenjske in Bele Krajine d.o.o., Novo
mesto, Promet, turizem in delavnice,
Podbevškova 2, Novo mesto, matična številka 5455111, šifra dejavnosti 60.212.
Za stečajnega upravitelja se določi Olga
Tanko, univ. dipl. jur., Škrabčev trg 54, Ribnica.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, št. 67/93, 8/96 – odl. US, 39/97
in 52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus prijavljenih terjatev bo dne 30. 10. 2003 ob 9. uri v sobi
117 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 7. 2003.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 7. 2003
St 20/2003
S-98500
1. Z dnem 14. 7. 2003 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Agrar storitve,
storitvene dejavnosti d.o.o., Štefana Kovača 10, Murska Sobota.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
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tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar največ
do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidacij.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 10. 2003 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 14. 7. 2003 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 7. 2003
St 34/2002
S-98627
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/2002, z dne 24. 6. 2003, ki je postal pravnomočen dne 9. 7. 2003, potrdilo
prisilno
poravnavo
med
dolžnikom
KAL-KO-PREM proizvodno in storitveno
podjetje d.o.o., Prevalje, Nicina 12 ter
njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
Razred I: Izločitveni in ločitveni upniki,
na katere prisilna poravnava ne učinkuje.
Razred II. Vsi dolžnikovi upniki, ki bodo
poplačani v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave,
s 5% letno obrestno mero, obresti tečejo od
pravnomočnosti prisilne poravnave dalje.
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 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.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 7. 2003

9. uri v razpravni dvorani št. 132/1 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 208/2 (desno) v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici
priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti
zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2003
St 18/2003
S-98692
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2003 sklep z dne 17. 7.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Podbregar Milan s.p., Prevozi in trgovina, Skaletova 19, Celje – v stečaju (matična številka: 5017023), se zaključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Podbregar Milan s.p., Prevozi in trgovina, Skaletova 19,
Celje – v stečaju (matična številka:
5017023), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 7. 2003
St 3/99
S-98693
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Slovenijašport d.d., Ljubljana, Tržaška 233 – v stečaju, za dne
11. 9. 2003 ob 11.30 v sobi 352/III tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2003

St 15/2003
S-98628
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Mikona,
internacionalno
podjetje
s
farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
d.o.o., Predilniška cesta 14, Tržič, bo dne
10. 9. 2003 ob 12. uri v sobi 12/pritličje
tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 6/pritličje tega
sodišča v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 7. 2003

St 49/2000-51
S-98694
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 49/2000 dne 18. 6. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Global, svetovanje, finančne, agencijske in druge
storitve, Kranj, d.o.o., Oprešnikova 11.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 6. 2003

St 8/2003
S-98691
Poravnalni senat tega sodišča objavlja
na podlagi drugega odstavka 52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS,št. 67/93, 39/97 in 52/99)
oklic
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom BONI – proizvodnja toaletnega papirja in trgovina,
d.o.o., Dekani 12/a, dne 15. 9. 2003 ob

St 1/2003
S-98839
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Albin Promotion proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 3-4, matična
številka 5362571, šifra dejavnosti 51.190, s
sklepom opr. št. St 1/2003 z dne 18. 6.
2003, ki je postal pravnomočen 8. 7. 2003,
potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom
in njegovimi upniki. Sklep določa:
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– Razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev v Republiki Sloveniji in
v tujini in terjatve države iz naslova neplačanih davkov in prispevkov, ki se poplačajo v
višini 20% njihove vrednosti, z zamudnimi
obrestmi v višini temeljne obrestne mere +
1 % (6%) v roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa (navedene obresti tečejo
od dneva začetka postopka prisilne poravnave do roka za poplačilo terjatev),
– Razred B – terjatve – Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, Taluma d.d., Tovarniška cesta 10, Kidričevo in delavca, ki se poplačajo v višini
100% njihove vrednosti s pogodbenimi zamudnimi obrestmi, v roku petih let od pravnomočnosti tega sklepa,
– Razred C – terjatve ločitvenih in izločitvenih upnikov za katere se položaj tudi po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni.
Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov
njihovih terjatev, po stanju na dan začetka
psotopka prisilne poravnave – 10. 2. 2003
(priloga 1), seznam upnikov, katerih terjatve
so razvrščene v razred B (priloga 2) in seznam upnikov, katerih terjatve so razvrščene
v razred C (priloga 3).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 7. 2003
St 208/2002
S-98840
To sodišče je s sklepom St 208/2002 z
dne 16. 7. 2003 zavrnilo predlog za sklenitev prisilne poravnave in začelo stečajni postopek nad dolžnikom Sonce d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, matična številka:
5273986, davčna številka: 44267142, vložna številka: 1/01947/00.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, 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 dokazili o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosi od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na
transakcijski
račun
št.:
01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 10. 2003 ob 12. uri, na Slovenski
c. 41, v Ljubljani – sejna soba v 9. nadstropju (v prostorih bivše Gospodarske zbornice Slovenije).
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16.
7. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2003
St 42/2003
S-98841
To sodišče je s sklepom St 42/2003
dne 16. 7. 2003 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Markovič Dušan s.p. –
Trgovina Cekinček, Celovška 144, Ljub-

Št.

ljana – v stečaju, zato je narok za preizkus
terjatev za 8. 9. 2003 ob 10. uri v sobi 368
tukajšnjega sodišča, preklicalo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2003
St 10/2003
S-98842
To sodišče je s sklepom št. St 10/2003
z dne 18. 7. 2003 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
GIP-O Posavje, gradbeništvo, inženiring,
proizvodnja d.o.o., Trg izgnancev 12a,
Brežice, matična številka 5344344, šifra
dejavnosti 45.210.
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 18. 7. 2003
St 31/2003-4
S-98843
To sodišče je na seji dne 17. 7. 2003
pod opr. št. St 31/2003 sprejelo naslednji
sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikm Kolenc,
gostinstvo, trgovina, storitve, Novomesto, d.o.o., Češča vas 14, Novo mesto,
matična številka 5668786, šifra dejavnosti
55.302, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Kolenc, gostinstvo, trgovina, storitve, Novo
mesto, d.o.o., Češča vas 14, Novo mesto,
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 7. 2003
St 3/2003
S-98844
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 3/2003 z dne 24. 6. 2003, ki je postal
pravnomočen dne 14. 7. 2003, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Nova oprema, Tovarna oblazinjenega pohištva
d.d., Pod gradom 4, Slovenj Gradec ter
njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje razrede:
I. razred: obveznosti do ločitvenih upnikov na katere prisilna poravnava ne učinkuje, ki se poplačajo 100% v skladu s pogodbami.
II. razred: obveznosti do upnikov-dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti do dolžnikovih kreditodajalcev, obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, obveznosti iz
naslova zavarovalnih premij, obveznosti iz
naslova nadomestil za stavbno zemljišče ter
neprednostne terjatve delavcev, ki se poplačajo v višini 60% ugotovljene terjatve v
roku 3 let od pravnomočno sklenjene prisilne poravnave, z obrestno mero 3% letno.
III. razred: obveznosti do upnikov-delavcev iz naslova plač in nadomestil plač za
obdobje zadnjih treh mesecev pred začetkom prisilne poravnave, ki se poplačajo v
višini 100% in na njih prisilna poravnava ne
učinkuje.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek proti upnikom, ki se niso udeležili
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postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene in so navedeni v seznamu, ki je
sestavni del sklepa o potrditi prisilne poravnave, moč izvršilnega naslova.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 7. 2003

Amortizacije
N 215/2001
IZ-5319
Na predlog Štefanije Kermaver, Mikuževa 6, Ljubljana, ki jo zastopa Abanka d.d.,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi
se izgubila. Imetnik teh papirjev se poziva,
da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uvaljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da sta vrednostna
papirja izgubila svojo pravno veljavnost.
Delnici serija AA, vrednost 1, delnici št.
0013232 in 0013233, št. delnic 2, št. lotov 2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2001/00286
SR-7842
V izvršilni zadevi opr. št. I 2001/00286
Okrajnega sodišča v Grosupljem, upnika
Merkur – trgovina in storitve d.d., Cesta na
Okroglo 7, Naklo, zoper dolžnika Jožeta
Genorija, neznanega prebivališča, zaradi izterjave 17.192 SIT in 1,386.300 SIT, dne
10. 6. 2003, se dolžniku Jožetu Genoriji,
neznanega prebivališča, postavlja začasna
zastopnica Alenka Žugelj, odvetnica v Ljubljani, Kersnikova 6.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 10. 6. 2003
P 1742/2002
SR-4929
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Lipič Ljilje, Kolodvorska 9, Trbovlje, ki jo zastopa odv. Iztok Šubara iz Trbovelj, proti toženi stranki Dušku
Lipiču, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 26. 3.
2003 sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP se toženi stranki Dušku Lipiću postavlja začasna zastopnica Bojana Ozimek, odvetnica v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi P
1742/2002-IV, dokler tožena stranka ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2003
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II P 650/99
SR-4962
Okrožno sodišče v Ljubljani je po strokovnem sodelavcu Gregorju Mramorju, v
pravdni zadevi tožeče stranke Silvane Stošič, Sp. Gameljne 31a, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Andrej Žabjek proti toženi stranki
Fadilu Spahivu, Trtnikova 4, Ljubljana, zaradi
ugotovitve očetovstva, dodelitve otroka v varstvo, vzgojo in preživljanje in določitve preživnine, dne 4. 7. 2001 sklenilo:
na podlagi 4. točke 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, v
nadaljevanju: ZPP), se toženi stranki Fadil
Spahivu postavlja začasna zastopnica, odvetnica Maja Butala-Pišek, Štefanova 15,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. II P 650/99,
dokler tožena stranka ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2001
I 1998/16500
SR-7800
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnice
Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19,
Ljubljana, zoper dolžnika Novak Antuna, Rusjanov trg 9, Ljubljana, zaradi izterjave
163.731,40 SIT s pp, sklenilo:
dolžniku Novak Antunu, se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Breznik Mojca, Trubarjeva 21 iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2003
I 2000/16621
SR-7810
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
SI.MOBIL d.d., Šmartinska 134/b, Ljubljana, ki ga zasotpa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnika Grabrijan Igorja, Brilejeva 1, Ljubljana, zaradi izterjave
20,327,50 SIT s pp, dne 30. 5. 2003, sklenilo:
dolžniku Grabrijan Igorju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica Anka Kenda Oražem, odvetnica v Ljubljani, Slovenska
c. 55/c.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2003
IV P 762/2003
SR-7854
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Hren v pravdni zadevi tožeče stranke
Marije Magdalene Peršin, Kamnik pod Krimom 38, Preserje, ki jo zastopa Mitja Stupan, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki
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Francu Peršinu, Kamnik pod Krimom 41,
Preserje, (sedaj neznanega prebivališča), zaradi ugotovitve lastninske pravice, pcto.
185.000 SIT, dne 18. 6. 2003, sklenilo:
toženi stranki, Francu Peršinu, neznanega prebivališča v tujini, se v pravdni zadevi
opr. št. IV P 762/2003 postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Jovanka Vukičevič, Tržaška 2, Ljubljana, ki bo zastopala toženo
stranko v postopku zaradi ugotovitve lastninske pravice.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2003
II P 117/2001
SR-6214
Okrožno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Meliti Puhr, v pravdni zadevi
tožeče stranke RS – Ministrstvo za finance,
Davčni urad Maribor, ki ga zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru,
zoper toženo stranko, Gorana Bjekoviča, neznanega bivališča, zaradi izpodbijanja pravnih dejanj (pct. 7,927.649 SIT), na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št.
26/99, ZPP), sklenilo:
toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi Janko Jerman, odvetnik v Mariboru,
Partizanska 28-30/II, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bo ta sama ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2003
P 1060/2002
SR-9114
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Vlasti Polanec v pravdni zadevi
tožeče stranke Dragice Gerlec, stan. Koroška c. 71, Maribor, ki jo zastopa odvetnik
Samo Petek iz Maribora, zoper toženo stranko Franca Gerleca, neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99,
ZPP), sklenilo:
toženi strani se postavi kot začasni zastopnik Andrej Kirbiš, odvetnik v Mariboru, Cankarjeva ul. 8, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca,
dokler ne bo toženec sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2003
Z 20/2003
SR-7852
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ireni Šik-Zabukovec v zadevi zavarovanja terjatve upnika Trgoavto d.d., Koper, Pristaniška 43/a, Koper, zoper dolžnika Paliska Nevija, neznanega prebivališča, zaradi vpisa zastavne pravice na nepremičnini, dne 12. 6.
2003, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
sklenilo:

dolžniku Paliska Neviju, neznanega prebivališča, se kot začasna zastopnica postavi
odvetnica Monika Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik, oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 6. 2003
P 1019/2003
SR-9117
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Barbari Žužek Javornik v pravdni zadevi tožeče stranke Marije Aplenc, Resljeva
32, Ljubljana, ki jo zastopa Jela Mastnak,
odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Dušanu Prebilu, Dom upokojencev v Dutovljah,
na ugotovitev solastnega deleža, vsp.
2,100.000 SIT, dne 21. 5. 2003 sklenilo:
na podlagi 2. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Dušanu Prebilu, Dom upokojencev v Dutovljah, postavlja začasna zastopnica, odvetnica Tajka Golob iz Ljubljane,
Trdinova 3/IV.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2003

Oklici dedičem
D 295/2000
OD-7855
Pri tem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Stanislavu Košenini,
roj. 31. 10. 1926, nazadnje stanujočem
Bled, Kajuhova c. 30, ki je umrl 11. 8. 2000.
Zakoniti dedič je tudi zapustnikov
nezakonski sin Milan Kokalj, katerega naslov
nam ni znan.
Dediča pozivamo, da se v enem letu po
objavi tega oklica prijavi tukajšnjemu sodišču
kot dedič. Po preteku enoletnega roka bo
sodišče odločilo na podlagi podatkov s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 6. 2003

Sodni register
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 323/2003
Rg-5757
Družba SAVANT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in razvoj d.o.o., Kranj, s sedežem Pševska c. 11c, Kranj, vpisana na
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reg. vl. št. 1/3216/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Saksida Vladimir, Pševska cesta 11c, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 5. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Policijski sindikat Slovenije, Štefanova
cesta št. 2, Ljubljana, preklicuje žige v obliki romba velikosti zunanjih stranic 3,5 cm ×
3,5 cm, ki imajo v notranjosti romb s stranicami velikosti 2,2 cm × 2,2 cm. V notranjem rombu je napis POLICIJSKI, pod njem
napis SINDIKAT SLOVENIJE in pod napisom dve sklenjeni roki. Žigi imajo v spodnjem delu romba pod sklenjenima rokama
številke: 1, 2, 3. Navedeni žigi niso več v
veljavi od 9. 5. 2003 dalje. Ob-98964

Št.

Mušič Nives s.p.- kozmetični atelje, Ljubljanska cesta 20, Bled, priglasitveni list,
opravilna št. 44-1974/97, izdan dne 1. 9.
1997. gnm-125084
Radanović Nevenka, Krožna cesta 8,
Koper – Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 17/II/3-1666/94, izdan dne 31.
12. 1994 in 13. 1. 1997. gnu-125426
Šimnovec Peter, Selo 32, Vodice, priglasitveni list, opravilna št. 27 0935.
gnc-125069
Štrakl Janez, Simoničev breg 9, Gornja
Radgona, priglasitveni list, opravilna št.
08-02-81/94, izdan dne 6.6.1994.
gnv-124950
Vertot Ida, Ul. Mikloša Kuzmiča 32, Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
36-0666/94, izdan dne 10. 6. 1994.
gnp-125410
Vidic Anton, Ljubljanska cesta 91, Novo
mesto, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011766/0398/00-48/1995 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 6. 3.
1995. gnq-125555
Vivoda Enio s.p., Dimnikarska 10, Koper – Capodistria, priglasitveni list, opravilna št. 17/03-2423-98, izdan dne 15. 4
1998 in 31. 3. 1999. gns-125078
Žvan Milan, Sora 46, Medvode, priglasitveni list, opravilna št. 27-1526/94, matična št. 5812896, izdan dne 30. 12. 1994.
gnf-125091

Potne listine
Priglasitveni list
Auda Karl, Zelena ulica 3, Hoče, priglasitveni list, opravilna št. 064-4829-96, izdan dne 15. 10. 1996. gnp-125106
AVTOTEHNA BIRO d.o.o., Celovška cesta 175, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 056726/5045/02-37/2001 in
obrtno dovolenje z isto številko.
gnp-125031
Banovec Mladen s.p., Borovška cesta
109, Kranjska Gora, priglasitveni list, opravilna št. 14-0204/94, izdan dne 9. 5. 1994.
gnq-125055
Henigman Marija, Palmejeva 14, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 24-389/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gnm-125059
Hrovat Feliks, Gorenje 17, Zreče, priglasitveni list, opravilna št. 51-0055/94, izdan
dne 24. 4. 1995. gnq-125455
Jašarević Irfan, Ul. borcev 9, Portorož –
Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0750/95, izdan dne 16. 1. 1995.
gnr-125104
Klopčič Jurij, Zgornje Izlake 22, Izlake,
priglasitveni list, opravilna št. 61-0219/94,
izdan dne 16. 7. 1994. gnq-125105
Kopušar Ivan, Apače 86, Lovrenc na
Dravskem polju, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 045207/0124/00-52/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnn-125558
Meglič Igor s.p., Ob Blažovnici 29/c,
Limbuš,
obrtno
dovoljenje,
št.
046627/0360/00-74/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnr-125079

Ardalić Nina, Zoletova 9, Ljubljana, potni list, št. P 00097696. gnc-124944
Aupič Janko, Spodnji plavž 4, Jesenice,
potni list, št. P00357597. gnn-125133
Avramović Nenad, Drenov grič 129/c,
Vrhnika, potni list, št. P00840729.
gns-125553
Avramović Vesko, Drenov grič 129/c, Vrhnika, potni list, št. P00530901. gnt-125552
Bahlen Metka, Abramova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00356140. gnl-125560
Bauk Dino, Linhartova 90, Ljubljana, potni list, št. P00684697. gng-125240
Begić Jasmin, Hraše 21/a, Lesce, potni
list, št. P00745851. gnw-124999
Blagonja Nadja, Branik 33/j, Branik, maloobmejno prepustnico, št. AI 000040435.
gnz-124996
Burja Rajko, Narof 33, Izlake, potni list,
št. P01005287. gnc-125394
Demšar Pavel, Metelkova 5, Ljubljana,
potni list, št. P000222121. gnj-125187
Dinčić Bojan, Kogejeva 11, Ljubljana,
potni list, št. P00609031. gnb-125570
Eržen Rafael, Rudno 42, Železniki, potni list, št. P00744953. gni-124938
Faganelj Rozana, Griči 5/6, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
000007292. gnx-125248
Filipovič Mirko, Koželjeva 8/a, Ljubljana, potni list, št. P00769474. gnl-125185
Flegar Igor, Žavcerjeva 18, Ljubljana,
potni list, št. P00056605. gnt-125452
Gašparič Liljana, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000140094. gnw-125249
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Grebenc Franc, Glavna cesta 13, Mirna,
potni list, št. AA 011173, izdala UE Trebnje.
gnq-125080
Grilj Antonina, Vodnikova 4, Domžale,
potni list, št. P00502606. gng-125194
Herodež Marjetka, Vransko 103, Vransko,
potni
list,
št.
P00934538.
gnz-125296
Homovec Franc, Ljubljanska cesta 10R,
Rakek, potni list, št. P00869605.
gnw-125149
Imamović Zlatko, Hrvatini 208, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. P00057746.
gnt-125502
Imamović Zlatko, Hrvatini 208, Ankaran
– Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 16062, izdala UE Koper. gns-125503
Jakša Sebastijan, Cesta Krških žrtev
49/a, Krško, potni list, št. P00214330.
gng-125040
Jan Zdravko, Paradiž 2, Trebnje, potni
list, št. P00309351. gnk-125386
Jerkovič Zlatko, Bevkova 21, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. P00638622.
gne-125242
Juvan Brzovič Špela, Hudovernikova 2,
Ljubljana, potni list, št. P00570329.
gnm-125409
Klanfar Tatjana, Kurirčkova 2, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. P00507514.
gnh-125039
Klarič Davor, Na zelenici 7, Celje, potni
list, št. P00862597. gns-125253
Klešnik Alja, Kersnikova 11, Ljubljana,
potni list, št. P00156053. gnq-125305
Koren Rok, Jana Husa 24, Ljubljana,
potni list, št. P00057476. gnd-125293
Kos Miroslav, Clevelandska ulica 21,
Ljubljana, potni list, št. P002780.
gnq-124980
Krajnc Maksimiljan, Volavlje 42, Ljubljana, potni list, št. P00715398. gnk-125486
Majer Metka, Letališka 42, Hoče, potni
list, št. P00677122. gnq-125280
Marciuš Magdalena, Stanežiče 63/b,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00311289.
gnf-125116
Medvešček Gregor, Čufarjeva 4, Ljubljana, potni list, št. P00109760.
gnf-125391
Mirjana Lovre, Bazoviška ulica 12, Tolmin, potni list, št. P00707465. gns-125003
More Igor, Kolodvorska 3, Ljubljana, potni list, št. P00736614. gnc-125144
Najdek Ruža, Cirila Tavčarja 3/b, Jesenice, potni list, št. P00386339.
gnq-125255
Nakičević Jasna, Podljubnik 153, Škofja
Loka, potni list, št. P00494721.
gnt-125527
Nakičević Maša, Podljubnik 153, Škofja
Loka, potni list, št. P00312656.
gnu-125526
Novak Franc, Zaplanina 18, Trojane, potni list, št. P00512689. gnu-125226
Pančur Florjan, Spodnje Gorje 52/a,
Zgornje Gorje, potni list, št. P00071235,
izdala UE Radovljica. gnk-125111
Ponorac Slobodanka, Vrtovin 65, Črniče, potni list, št. P00762076. gnj-124987
Ravnikar Marko Vladimir, Bregarjeva 13,
Ljubljana, potni list, št. P00078776.
gnu-124951
Ribar Gregor, Dobrovlje 14, Braslovče,
potni list, št. P00134141. gnv-125100
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Rihter Marko, Hrastovlje 34, Črni Kal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 61134,
izdala UE Koper. gno-125382
Skerlovnik Ana, Prisoja 4, Radlje ob
Dravi, potni list, št. P00067552.
gno-125232
Skomina Marko, Zalošče 30/c, Dornberk, potni list, št. P00106687.
gnp-125131
Strniša Rok, Ellerjeva 39, Ljubljana,
potni list, št. P00047908. gni-125363
Šavron Andrejka, Regentova 2/b, Ankaran – Ankarano, potni list, št.
P00302254. gnu-125026
Šavron Andrejka, Regentova 2/b, Ankaran – Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI 12207, izdala UE Koper.
gnp-125381
Šavron Jure, Regentova 2/b, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. P00053927.
gns-125028
Šmid Matevž, Ne kresu 32, Železniki,
potni list, št. P00770772. gni-125138
Šmirmaul Martina Doris, Werksiedlung
5E, 6971 Hard, potni list, št. P00507269.
gnz-125171
Šober Nataša, Tržaška 47, Ljubljana,
potni list, št. P00146467. gny-125347
Štrukelj Marta, Martinova pot 45, Ljubljana, potni list, št. P00495891.
gng-125115
Triler Silvo, Ploderšnica 9, Jakobski
Dol, potni list, št. P00972510. m-896
Trstenjak Emil, Kajžar 21, Miklavž pri
Ormožu, potni list, št. P00503057.
gnq-125380
Vesel Vojko, Kmečka pot 5, Ljubljana,
potni list, št. P00324629. gnc-125219
Vrečič Pia, Vrhovčeva 9, Ljubljana, potni list, št. P00499713. gns-125353
Zadel Petra, Hruševje 70, Hruševje,
potni list, št. P00032092. gnb-125395
Zupin Ardenko, Spodnje Škofije 220,
Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI
125105, izdala UE Koper. gnm-125034
Želko Sandra, Gradišče 33, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI 000119472.
gno-125007

Osebne izkaznice
Abdagić Nazif, Na jami 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
366356.
gni-125213
Andolšek Peter, Jurčičeva 23/c, Kamnik, osebno izkaznico, št. 1556240.
gnn-125483
Anžur Tone, Soška 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 348238. gnn-125108
Beck Avgusta, Na jami 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
541592.
gnz-125396
Bekrić Ibrahim, Jedinščica 13, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. AH 17119 –
za tujce. gnf-125291
Benčič Nika, Senožeče 104/m, Senožeče, osebno izkaznico, št. 483744.
gnr-125533
Blatnik Bruno, Struževo 1, Kranj, osebno izkaznico, št. 1415180. gnc-125519
Bobinac Nina, Bevkova 10, Celje, osebno izkaznico, št. 1143092. gnw-125524
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Bohar Branko, Mačkovci 47/b, Mačkovci, osebno izkaznico, št. 1335947.
gnr-125129
Botonjić Adila, Vučja gomila 17, Fokovci, osebno izkaznico, št. 431372.
gnc-125019
Božič Ivica, Maroltova 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1611887.
gnf-125416
Bračič Iztok, Ljubljanska cesta 17, Libeliče, osebno izkaznico, št. 440820.
gng-125515
Breznik Matej, Prijateljev trg 5, Ribnica, osebno izkaznico, št. 1681892.
gnq-125480
Breznikar Nina, Studence 47/c, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
1356681.
gnv-125125
Brglez Friderik, Ločica ob Savinji 82/b,
Polzela, osebno izkaznico, št. 717138.
gnd-125043
Bubanj Nikola, Peričeva 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1000594.
gnz-125496
Bubnič Guerino, Hrvatini 180/c, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
476483. gne-125492
Bubnič Naima, Hrvatini 180/c, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
476502. gnf-125491
Bukovič Aleš, Ulica 5. prekomorske 9,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 271267.
gno-125132
Bunderla Katja, Lendavska 31, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1613547.
gnd-125368
Buser Stanislav, Prožinska vas 53, Štore, osebno izkaznico, št. 1556937.
gne-124992
Cesar Alojz, Kot 12, Semič, osebno izkaznico, št. 1585148. gnm-125309
Cigula Marko, Prerad 54, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
1423616.
gnc-125244
Cvetko Gorazd, Panonska 5/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 371853.
gns-125407
Cvikl Darinka, Pod kostanji 10, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
305990.
gnx-124998
Čeh Leopold, Trnovska vas 45/b, Trnovska vas, osebno izkaznico, št. 158705.
gno-125561
Černe Ana, Šolska 30, Solkan, osebno
izkaznico, št. 1340625. gnx-125298
Čosić Ivan, Trg svobode 37a, Tržič, osebno izkaznico, št. 1545212. gni-125563
Dajčar Mario, Logarovci 9, Križevci pri
Ljutomeru,
osebno
izkaznico,
št.
1630080. gni-125263
Debevec Dušan, Cesta Majde Šilc 10,
Sodražica, osebno izkaznico, št. 344001.
gnr-125454
Dobaj Rafaela, Cesta krških žrtev 59,
Krško, osebno izkaznico, št. 33745.
gnm-125413
Dragovan Slavko, Svržaki 9/b, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
497197.
gng-125565
Drekonja Radmila, Spodnje Stranice
17, Stranice, osebno izkaznico, št.
1421348. gnu-125151
Drobnič Violeta, Štrihovec 76, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
123258. m-892

Dušič Zdravko, Na gaj 120, Bresternica, osebno izkaznico, št. 140291.
gnf-125516
Džambić Jasmin, Prvomajska 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1016809.
gnd-125393
Ekart Janez, Kardeljeva 57, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
1110780.
gne-125417
Emeršič Ivan, Vičava 28, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1223169. gnb-125370
Faganel Debora, Bukovica 68, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 1637434.
gni-124988
Fendre Jure, Brezje ob Slomu 13, Ponikva, osebno izkaznico, št. 366860.
gnt-125052
Ferk Cvetka, Trg 29, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 669466. gnm-125009
Ficko Hašaj Tilen Jan, Gora 1/b, Komenda, osebno izkaznico, št. 1222283.
gnq-125230
Figar Simon, Turjaško naselje 13, Kočevje, osebno izkaznico, št. 237958.
gnw-125574
Fleisinger Eduard, Glavni trg 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 208018.
gnv-125050
Flus Jože, Ulica LUke svetca 1, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
1522783.
gnz-125196
Gaberc Ivan, Hrvatini 14, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št. 192788.
gnz-125021
Gabor Nika, Lackova 262/a, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
923142.
gnx-125523
Gajšek Dragica, Topolšica 97, Topolšica, osebno izkaznico, št. 1532375.
gnw-125074
Galunič Darja, Na griču 13, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1599044. m-757
Garvas Melita, Ciglerjeva 6, Višnja Gora, osebno izkaznico, št. 1359444.
gnh-125489
Golja Mateja, Cesta Janeza Bobnarja
5, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 103946. gnf-125066
Golob Marko, Škrilje 30, Ig, osebno
izkaznico, št. 1080651. gnw-125274
Golob Nina, Postojnska 7, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 443871.
gnx-125373
Gorjup Petar Bojana, Borštnikova 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 272602.
gnu-125326
Gorkič Mirka, Gregorčičeva 35, Dornberk, osebno izkaznico, št. 1410551.
gnf-125241
Gostinčar Andrej Tomi, Kašeljska cesta
96, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1399988. gng-125490
Gracar Frančiška, Cesta na klanec,
Kranj, osebno izkaznico, št. 710753.
gnk-125536
Grilj Antonina, Vodnikova 4, Domžale,
osebno izkaznico, št. 68382. gnf-125195
Grilj Boštjan, Vir, Stritarjeva 16, Domžale, osebno izkaznico, št. 364511.
gnz-125221
Guzelj Jure, Gabrje 27, Dobrova, osebno izkaznico, št. 851390. gnd-125568
Hawlina Martin, Zvezna 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 453783. gnn-125408
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Hočevar Žan, Gorica 9, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 1450380.
gnx-125073
Hojnik Marija, Morje 41, Fram, osebno
izkaznico, št. 1449511. gnc-125119
Hojnik Maruša, Morje 41, Fram, osebno izkaznico, št. 1449551. gny-125122
Horvat Alenka, Bukovci 71/b, Markovci, osebno izkaznico, št. 571249.
gnw-125499
Horvat Edvin, Muretinci 51, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
191895.
gnw-125124
Horvat Nikola, Mariborska cesta 38,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
289953. gnk-125411
Hrašovec Barbara, Grabonoš 15, Sveti
Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
649584. gno-125032
Hreščak Bebler Vera, Oljčna pot 12,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
1464433. gne-125367
Hribar Rok, Velika Loka 89, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
1190995.
gnu-125351
Hribernik Jože, Polzela 143/č, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
498680.
gnl-124985
Hribernik Tomaž, Orešnikova 24, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
1281452.
gns-125178
Hvala Marija Jožefa, Partizanska cesta
21, Sežana, osebno izkaznico, št.
1174450. gnw-125424
Hvalič Pavla, Partizanska 62, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1381067.
gnf-125366
Imamović Zlatko, Hrvatini 208, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
1515469. gnv-125500
Ivankovič Jerica, Ulica Stanka Škalerja,
Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 1121520.
gnl-125060
Ivič Marija, Goriška 1, Celje, osebno
izkaznico, št. 467173. gnl-125385
Jager Edvard, Resnik 35, Zreče, osebno izkaznico, št. 193330. gnn-125383
Jakovič Bojan, Draženska cesta 32,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1418531.
gnl-125010
Jašari Pretnar Minira, Vurnikova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 38486.
gnn-125508
Javornik Milan, Cesta 4. julija 64, Krško, osebno izkaznico, št. 176357.
gnm-125234
Jazbinšek Rok, Doropolje 39/a, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
359271. gnj-125387
Jeler Željko, Dobrova 56, Senovo,
osebno izkaznico, št. 46908. gnn-125233
Jerko Stojan, Dunajska 429, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 132263. gnv-125325
Jeseničnik Jelka, Cesta v Lahovno 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 1572755.
gnp-125056
Jezernik Boštjan, Črnova 57, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
973692.
gno-125282
Jurgec Ivan, Gradišča 20, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št.
1012625.
gnn-125083
Jurgec Majda, Gradišča 20, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št.
834867.
gno-125082

Št.

Juvan Marko, Litostrojska cesta 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 809178.
gnl-125310
Kastelic Natalija, Cesta bratska in enotnosti 2/b, Metlika, osebno izkaznico, št.
125893. gnj-125562
Kerec Marta, Prešernova 5/b, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 355512.
gnk-125261
Kermavner Martina, Savlje 41, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1583088.
gnv-125275
Kladivar Parazajda Irena, Celovška cesta 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
476966. gni-125088
Klarič Nik, Zaloška 78/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1333713.
gns-125153
Klarič Nives, Zaloška 78/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1333691. gnr-125154
Knezar Milan, Grušova 15, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
1601041.
gny-125397
Kocjan Andrej, Glavni trg 20, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
1222575.
gng-125140
Kočar Franc, Homec, Bolkova ulica 20,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 1031078.
gnt-125477
Kodele Drago, Gregorčičev drevored 2,
Postojna, osebno izkaznico, št. 529360.
gnw-125549
Kojzek Elvira, Javnik 31, Podvelka,
osebno
izkaznico,
št.
1270174.
gnb-125399
Kojzek Maks, Javnik 31, Podvelka,
osebno
izkaznico,
št.
770047.
gnc-125398
Kokalj Pavla, Nova ulica 1, Domžale,
osebno izkaznico, št. 3661. gnp-125406
Kolmanič Ivan, Na Dobravi 31, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1222085. gnf-124945
Kološa Ivan, Andrejci 50, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 765657. gnf-125016
Kopač Anton, Gabrje 44, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
297531.
gne-125217
Kordež Bojana, Prežihova 3, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1143415.
gnz-125371
Kordež Gregor, Visoko 124, Visoko,
osebno
izkaznico,
št.
629786.
gnv-125525
Kos Tomaž, Medlog 29, Celje, osebno
izkaznico, št. 495876. gnn-125033
Kostanjevec Zvonimir, Spuhlja 18, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 908561. gnl-125135
Košec Ivana, Nasipi 21, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 699266. gns-125478
Kotnik Bojan, Ulica bratov Babnik 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 731585.
gnu-125355
Kotnik Kristina, Kraberk 18, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 716592.
gni-125038
Kotnik Natalija, Strai trg 177, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
944278. gnq-125180
Kovačič Tomaž, Kumrovška 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1461864.
gnt-125102
Kovačič Vida, Vrunčeva 3, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 648702.
gny-125372
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Kovše Matej, Koroška vas 23, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
1652462.
gny-124997
Koželj Miha, Martinova ulica 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1230653.
gnw-125324
Krašnja Klemen, Fabianijeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 927855.
gnr-125354
Krog Mišo, Strmolska ulica 6, Rogatec, osebno izkaznico, št. 790294.
gnj-125512
Kužnik Marija, Šmihel 1, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
103034.
gno-125557
Lampe Mateja, Zadlog 74, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 286918.
gnw-125174
Lampič Ciril, Pot v Smrečje 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 244490.
gnj-125112
Lampič Uršula, Pot v Smrečje 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 244478.
gni-125113
Lavrič Anica, Rašiška 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1484905.
gnx-125048
Lavrič Marta, Ulica Sallaumines 4/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1363803.
gny-125572
Laznik Matjaž, Lipoglav 55, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 1289448.
gni-125013
Lendero Stanislav, Vodnikovo naselje
25, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1557562. gnn-125458
Lomovšek Nina, Mali hrib 2/a, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 893468.
gnc-125319
Longo Suzana, Grajzerjeva ulica 14,
Medvode, osebno izkaznico, št. 1199345.
gnh-125214
Lubej Marija, Ožbalt 20, Ožbalt, osebno izkaznico, št. 1596357. gnt-125127
Lukič Zoran, Vrtnarija 1/d, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
338675.
gnk-125361
Marič Tomaž, Večeslavci 72, Rogašovci, osebno izkaznico, št. 1543551.
gnh-125014
Markelj Marija, Florjan nad Zmincem 4,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
188370. gnw-125099
Marš Vinko, Nova vas pri Šmarju 11,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
322890. gnd-125018
Matjašec Nina, Gomilica 61, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
1073790.
gnn-125258
Medič Olga, Groharjevo naselje 8, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 397620.
gnj-125137
Medved Mario, Vandotova ulica 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1039110.
gni-125488
Mejan Sara, Sejmiška ulica 27, Domžale, osebno izkaznico, št. 165542.
gnr-125229
Mešnjak Helena, Štrekljeva ulica 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1193387.
gnb-125445
Miha Sega, Pot na zali rovt 9, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
1613460.
gnc-124994
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Miklaužić Jasna, Sveti Florijan 77, Rogatec, osebno izkaznico, št. 1618363.
gng-125415
Milinković Sava, Črtomirova 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 333450.
gnx-125573
Mirt Jože, Lokve 9, Krško, osebno izkaznico, št. 1422438. gnt-125402
Mirt Jožica, Zakot 46/b, Brežice, osebno izkaznico, št. 1112506. gnz-125521
Mori Jože, Pameče 212, Šentjanž pri
Dravogradu, osebno izkaznico, št. 73674.
gny-125497
Možina Sergej, Reboljeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 242006.
gns-125403
Najdek Ruža, Cirila Tavčarja 3/b, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1544732.
gnp-125256
Naveršnik Jožef, Gaberke 223, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 969719.
gnt-125027
Nesco Ivana, Na peči 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1157381. gnn-125008
Nesić Klavdija, Žebnik 49, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
1406116.
gnm-125534
Ogrin Alenka, Topniška 35/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1658977.
gnd-124993
Omerzel Jože, Pišece 97, Pišece,
osebno
izkaznico,
št.
1561848.
gnv-125425
Opalič Rok, Obrežna 137, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
270188.
gnb-125070
Oražem Milan, Ribenska cesta 14,
Bled, osebno izkaznico, št. 84324.
gnp-125081
Ovčar Jože, Tattenbachova 6, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 159767.
gny-125522
Pahor Alojz, Trubarjeva 35, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št. 1163818.
gnt-125252
Palaković Omar, Obala 105, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 257892.
gnw-125374
Paternoster Ljubomira, Rožičeva 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1224264.
gnc-125173
Paver Eržen Vesna, Plevančeva 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 952936.
gnm-125209
Perič Miloš, Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1689972. gnc-125494
Peterlin Barbara, Sp. Brnik 88, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
942811. gnl-125035
Pfeifer Anton, Leskovca 17/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
1165533.
gnx-125148
Pfeifer Mihael, Leskovca 17/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
399748.
gnh-125514
Pišek Klemen, Velika Ligojna 35/b, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 139569.
gnl-125485
Planinšek Mojca, Dolenjska cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 995479.
gnr-125554
Podergajs Neža, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1083736. gnw-125349
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Podjaveršek Amalija, Babno 23, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
144910.
gnm-125159
Pogačnik Grobelšek Helena, Podnart
47, Podnart, osebno izkaznico, št. 13067.
gno-125507
Polič Trčak Julija, Meljski hrib 25, Maribor, osebno izkaznico, št. 871503.
gnb-125145
Posavec Vaupotič Bojana, Zimica 24/g,
Zgornja Korena, osebno izkaznico, št.
990161. gnz-125421
Potočnik Janez, Na zelenici 2, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
954363.
gnh-125239
Potokar Boris, Pelechova 5, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
876327.
gnn-125183
Praznik Teja, Leše 140, Prevalje, osebno izkaznico, št. 963061. gnf-124991
Pretner Andrej, Cesta komandanta Staneta 7, Litija, osebno izkaznico, št.
1394291. gnt-125152
Puckmeister Jelka, Prežihova 5, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
1252526.
gny-125272
Pupis Stanislav, Log 18, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
268994.
gnf-125541
Ratajc Karl Drago, Prešernova ulica 5,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
643007. gnk-125011
Ribar Suzana, Dobrovlje 14, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
1545898.
gnr-125379
Ropič Klemen, Vukovje 7/d, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
1316346.
gnc-125419
Rorič Peter, Spodnja Ložnica 8, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
905641. gnf-125316
Rus Marija, Meniška vas 2, Dolenjske
Toplice, osebno izkaznico, št. 1542587.
gno-125257
Rus Teja, Miklošičeva 4/d, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
1172873.
gno-125307
Sambi Sandro, Seča 17/c, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 1265134.
gnr-125029
Sarjaš Tomaž, Cankarjeva ulica 6/a,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
435246. gnu-125076
Sbrizaj Marcel, Linhartova 62, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 557381.
gne-125517
Sekelj Mihaela, Novorogoška 19, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 0974205. gnf-124941
Senekovič Jasna, Cesta v Hotinje 1, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 251915. gnx-125023
Senica Marija, Ul. skladateljev Ipavcev
39, Šentjur, osebno izkaznico, št.
536680. gnj-125037
Sever Gregor, Pot čez gmajno 101,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1642606.
gns-124978
Skrt Urša, Ulica 7. Volariča 4, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
1421675.
gnu-125251
Skutnik Primož, Zlateče 23, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 256594.
gnl-125535

Slavič Andrej, Mladinska ulica 20, Radenci, osebno izkaznico, št. 1276498.
gnq-125030
Slovša Tomaž, Vrhniška 10, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
215308.
gno-125357
Stanič Slavka, Brod v Podbočju 13,
Podbočje, osebno izkaznico, št. 1554688.
gnz-125271
Stenko Franc, Medija 4, Izlake, osebno
izkaznico, št. 553606. gnz-125321
Stojnić Milka, Vrtnarska cesta 7, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
162640. gnx-125223
Strajnar Sara, Črtomirova 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1181445.
gnz-125571
Stražišar Mateja, Pavšičeva 34, Logatec, osebno izkaznico, št. 1456478.
gne-125142
Suhadolc Rok, Brezovica 20, Borovnica, osebno izkaznico, št. 491709.
gns-125228
Šavron Andrejka, Regentova 2/b, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
1124688. gnw-125024
Šavron Luka, Regentova 2/b, Ankaran
– Ankarano, osebno izkaznico, št.
1620815. gny-125022
Šekoranja Matej, Pot na Žalce 15, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 1229780.
gnn-125283
Šimenc Anton, Poljane 17, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 1342926.
gnl-125314
Šimenc Matej, Rovte 119, Rovte, osebno izkaznico, št. 937823. gnb-125245
Škofic Špela, Trstenik 32/a, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
1063334.
gny-125297
Šlibar Nataša, Ulica borcev za severno
mejo 11, Maribor, osebno izkaznico, št.
1629294. gnm-125134
Šmirmaul Elizabeta, Na čreto 29, Kamnica, osebno izkaznico, št. 743035.
gnb-124995
Štokar Jože, Orehovec 36, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št. 1116823.
gnm-125284
Štular Bernarda, Šuceva ulica 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 775999.
gns-125528
Štular Peter Pavel, Šuceva ulica 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 807184.
gnr-125529
Šubic Milan, Dašnica 60, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
547235.
gnm-124984
Tabaković Admir, Hrpelje, Slavniška 5,
Kozina, osebno izkaznico, št. 1294511.
gnd-125068
Tepina Jure, Šišenska cesta 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 232142.
gnm-125359
Ternav Ivan, Cesta na Markovec 5, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
488080. gns-125128
Tomič Denis, Vojkova 1, Idrija, osebno
izkaznico, št. 358640. gnb-125295
Toplak Miha, Miklošičeva 57, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 1156168.
gnr-125004
Trampuš Ana, Vegova 10, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št. 4092.
gng-125290
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Trčak Leljak Janja, Meljski hrib 25, Maribor, osebno izkaznico, št. 936781.
gnz-125146
Trepše Jana, Spodnji trg 6, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 605374.
gnm-125184
Trunkl Adolf, Vorohova 34, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1034353.
gnd-125418
Turk Irena, Škrilje 18, Ig, osebno izkaznico, št. 1412919. gnh-124939
Vehar Filip, Otalež 10, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 561833. gnv-125075
Verderber Maja, Hruševlje 4/a, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 1418909.
gnf-125266
Vernik Karl, Zbilje 10/e, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
270889.
gnp-125006
Veseljaj Mahir, Industrijska 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 28775. gnr-125254
Vezovnik Urška, Tominčeva 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
988652. gnt-125377
Vičič Franc, Koseze 70, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 61265. gnk-125136
Vižintin Marija, Parecag 99, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 660780.
gnj-125012
Vogrinc Erika, Zaboršt pri Dolu 71, Dol
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
469062. gnt-125277
Vojnović Ljiljana, Prešernova 6, Radovljica, osebno izkaznico, št. 276442.
gnq-125130
Vok David, Čretvež 10, Stranice, osebno izkaznico, št. 334175. gnu-125401
Vrhovnik Marija, Tunjiška mlaka 19,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1284532.
gng-125365
Vrtnik Frančiška, Lahovče 75/a, Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
845363. gnc-125269
Vrtnik Timotej, Lahovče 75/a, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
845358. gnb-125270
Vučič Žarko, Šmarje pri Sežani 16/b,
Sežana, osebno izkaznico, št. 42532.
gnk-124986
Vuga Štefan, Ročinj 9, Ročinj, osebno
izkaznico, št. 135989. gnw-125299
Wussar Robert, Prvomajski trg 17, Poljčane, osebno izkaznico, št. 279297.
gnj-125412
Zagorc Hinko, Podgrčna 36, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 845396.
gnv-125375
Zajc Ines, Sp. Prapreče 9, Lukovica,
osebno
izkaznico,
št.
1584402.
gnu-125451
Zajić Sergej, Istrski odred 4, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 149871.
gnl-125564
Zaljuberšek Ana, Gaberke 223, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1150459.
gnv-125025
Zec Semra, Šolska ulica 7, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
748091.
gng-125165
Zgonec Olga, Pušče 14, Velike Lašče,
osebno
izkaznico,
št.
1539993.
gnx-125323
Zibler Janja, Rožna 8, Postojna, osebno izkaznico, št. 237762. gnn-125308

Št.

Zibler Suzana, Kovorska cesta 57, Tržič, osebno izkaznico, št. 134691.
gnf-125566
Zlojutro Svjetlana, Vrtnarska cesta 7,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
896191. gnw-125224
Zmazek Ana Marija, Markovci 22/a,
Markovci, osebno izkaznico, št. 797439.
gnd-125493
Zupan Marija, Pot v Zeleni gaj 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 753276.
gno-125482
Zver Franc, Lipa 120, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 316865. gnu-125376
Žemljič Marko, Partizanska 9/b, Središče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
949917. gnh-124989
Žgajner Sanja, Dupleška 313/k, Maribor, osebno izkaznico, št. 1504680.
gnn-125158
Žnidarič Vladimir, Gorenjski vrh 27, Zavrč, osebno izkaznico, št. 368593.
gni-125463

Vozniška dovoljenja
Abdagić Nazif, Na jami 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 41963, izdala UE Ljubljana.
gnj-125212
Aljančič Janja, Ravne 4, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 70671, reg. št.
6999, izdala UE Tržič. gnj-125087
Babnič Najma, Hrvatini 180/c, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI
2585, reg. št. 27217. gnc-125469
Behek Nina, Černelavci, Dolga 14, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
37813. gnn-125058
Bizjak Erik, Partizanska 31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36394, izdala UE Nova Gorica.
gnc-124969
Brezavšček Branko, Rutarjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 849929, reg. št. 199322, izdala UE
Ljubljana. gnc-125369
Breznik Matej, Prijateljev trg 5, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10223, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-125479
Breznik Mojca, Praše 45, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306962, reg. št. 39319, izdala UE Kranj.
gnr-125204
Breznikar Aleš, Močilno 6, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
821292. gne-125067
Brglez Friderik, Ločica ob Savinji 82/b,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
S 1448475, izdala UE Žalec. gnc-125044
Brković Almir, Cesta na Roglo 17/a,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11581, izdala UE Slovenske Konjice.
gny-125472
Brlan Anton, Dragomer, Laze 33, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGFH, reg. št. 1346, izdala UE Vrhnika.
gny-124947
Bubnič Gverino, Hrvatini 180/c, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI
25156, reg. št. 6622. gne-125467
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Burnik Tatjana, Suhadole 41, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44138, izdala UE Kamnik. gng-124965
Buser Stanislav, Prožinska vas 53, Štore, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 3612. gng-124990
Cerar Uroš, Grablovičeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 928266, reg. št. 93504, izdala UE
Ljubljana. gnp-125156
Cerar Vladimir, Zagrad 55, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4572.
gnz-125446
Cesar Alojz, Kot 12, Semič, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 1546.
gnj-125312
Cigler Samo, Prisoja 3, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h
BGH, reg. št. 8076, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnw-125049
Cvetko Gorazd, Panonska 5/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872914, reg. št. 105467. gnz-125400
Čekredži Mile, Vrazova 60/18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1550347, reg. št. 229931, izdala UE Maribor. gnq-125530
Čermelj Jerica, Vrtovin 13/b, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
58631, reg. št. 12650, izdala UE Ajdovščina. gns-125378
Črnčec Dušan, Ranca 22/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1841538, izdala UE Pesnica. m-886
Črnič Dragomir, Semiška 4/a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1395, izdala UE Črnomelj.
gny-125047
Čugalj Damir, Avčinova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S 1615098, reg. št. 169844,
izdala UE Ljubljana. gny-125547
Ćebavs Tadeja, Brezje 70/c, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1469604, reg. št. 27882. gng-125465
David Salkić, Stanetova ulica 32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1631975, reg. št. 125947, izdala UE Maribor. gno-125532
Drekonja Radmila, Spodnje Stranice
17, Stranice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7783. gnv-125150
Drlink Erik, Barižoni 7, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, št. SI 39402.
gnz-125346
Dvornik Jože, Veliko mraševo 71/a,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19810. gne-125542
Eržen Boštjan, Šmarješke Toplice 90,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, reg. št. 34074, izdala UE
Novo mesto. gnx-125327
Eržen Rafael, Rudno 42, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
9806, izdala UE Škofja Loka. gnk-125211
Flus Jože, Ulica LUke svetca 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1465525, izdala UE Litija. gny-125197
Fras Katja, Na Klisu 6/b, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
194547, izdala UE Ljubljana. gnh-125289
Funa Katja, Hrvatini 61, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 44413, izdala UE Koper. gnk-125511
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Gajšek Dragica, Topolšica 97, Topolšica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
531519, reg. št. 23223, izdala UE Velenje. gne-125042
Galičič Erika, Obrtna cesta 49, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
35588, reg. št. 620716. gnm-125384
Galunič Darja, Na griču 13, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1784609, reg. št. 4588, izdala UE Pesnica. m-756
German Vladimir, Javornik 26, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11117, izdala UE Slovenj Gradec. gnj-124962
Gjurin Severa, Laknerjeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608806, reg. št. 253164, izdala UE Ljubljana. gnt-125352
Glavač Lučka, Maistrova 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1128, izdala UE Novo mesto.
gnc-125094
Glušič Ivan, Janka Vrabiča 40, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1312747, reg. št. 25013, izdala UE Velenje. gnk-125015
Golob Marko, Škrilje 30, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 768187,
reg. št. 166479, izdala UE Ljubljana.
gnx-125273
Gombač Karmen, Harije 50, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1016278, reg. št. 8988, izdala UE Ilirska Bistrica. gni-125167
Gorenšek Sonja, Cerovec 8, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 9890, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-125388
Grešak Primož, Sončna pot 10/a, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 48327, reg. št. 13311,
izdala UE Piran. gnn-124958
Gruber Denis, Kraigherjeva 32, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
880660, reg. št. 40793. gnr-125279
Gungl Helena, Vinska graba 21, Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, št. S
343763, reg. št. 62353, izdala UE Murska Sobota. gnx-125473
Hadner Oliver, Strma ulica 14, Hoče,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. A do 50km/h BCEGH, št. S 1849321,
reg. št. 86753. gne-124942
Harinski Drago, Sveta Ema 4/b, Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 3106, izdala UE Šmarje. gnv-125450
Hawlina Martin, Zvezna ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1615928. gnb-125420
Hiti Franc, Cajnerje 13, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
449930, reg. št. 4967, izdala UE Cerknica. gnm-125559
Horvat Sebastijan, 8. februarja 43, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1072187, reg. št.
91296, izdala UE Maribor. gnt-125177
Hvalič Sebastjan, Markova pot 2, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 36864, izdala UE Nova
Gorica. gne-125192
Imamović Zlatko, Hrvatini 208, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

BCFGH, št. S 1650641, reg. št. 21015.
gnu-125501
Ivančič Roman, Trnovska vas 16, Trnovska vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 41481. gni-125188
Jankovič Božena, Presnica 61, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29761, izdala UE Koper. gnj-125337
Jašari Nafi, Vir, Parmova ulica 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1393297, reg. št. 19643, izdala UE
Domžale. gnl-125085
Javornik Milan, Cesta 4. julija 64, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13063. gns-125103
Jelenec Nada, Šišenska cesta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1799036, reg. št. 20415, izdala UE
Ljubljana. gnt-125577
Jelšek Jelka, Cesta talcev 77, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
799591, reg. št. 71654. gnp-125181
Jeretina Ani, Vir, Kuharjeva 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1551861, reg. št. 23767, izdala UE Domžale. gnm-125509
Jezernik Boštjan, Črnova 57, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1399896, reg. št. 25619, izdala UE Žalec. gnw-125278
Josič Sergej, Gornje Lepovče 107, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9092, izdala UE Ribnica. gnc-125569
Juvan Marko, Litostrojska cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 688962, reg. št. 176661, izdala UE
Ljubljana. gnk-125311
Kajdiž Jakob, Mlinska 11/a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1359289, reg. št. 24223. gnh-125464
Kamenšek Bojan, Pot k ribniku 5, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17003, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-125086
Kašnik Boris, Jenkova cesta 9, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
488608, reg. št. 23093, izdala UE Velenje. gnv-125300
Kepe Jože, Koželjskega ulica 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1683039, reg. št. 4753, izdala UE Velenje. gnd-125518
Kerše Alojz, Gabrsko 53, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2027,
izdala UE Trbovlje. gnh-125339
Keršmanc Karmen, Bevke 82, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15743, izdala UE Vrhnika. gni-125163
Kikl Samo, Gregorčičeva 12/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1206116, izdala
UE Tolmin. gnk-124961
Kladivar Parazajda Irena, Celovška cesta 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 841701, reg. št. 1612002, izdala UE Ljubljana. gnh-125089
Kmetič Sandra, Oljčna pot 9, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 46036. gnm-124959
Knuplež Janez, Šolska ulica 10, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGCH,
št. S 754740, reg. št. 5825. gni-125313
Kobe Drago, Ljubljanska cesta 115,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, št. S 408848, reg. št. 3034.
gnl-125335

Kočan Ziad, Selanov trg 7, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419060, reg. št. 236930, izdala UE
Ljubljana. gnd-125143
Kočar Franc, Homec, Bolkova ulica 20,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 555486, reg. št. 14124, izdala UE
Domžale. gnu-125476
Kodele Drago, Gregorčičev drevored 2,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 5942, izdala UE Postojna.
gnx-125548
Kolar Edvard, Mostečno 23, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
479320, reg. št. 3976, izdala UE Slovenska Bistrica. gns-125203
Kolar Mojca, Dobje 12, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1495698,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnh-125064
Kolmanič Ivan, Na Dobravi 31, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1379594, reg. št. 198161,
izdala UE Maribor. gnh-124943
Koncilja Slavko, Dvor 67, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
14941,
izdala
UE
Novo
Mesto.
gnr-125329
Konečnik Jan, Vosek 40, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1444029,
reg. št. 118873, izdala UE Maribor.
gni-125538
Konjar Robert, Drulovka 18/a, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BCEGH, št. S 1460889, reg. št.
29334, izdala UE Kranj. gnk-125236
Kopač Anton, Gabrje 44, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 767171,
reg. št. 27040, izdala UE Ljubljana.
gnp-125456
Kordež Bojana, Prežihova 3, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11747, izdala UE Ravne na Koroškem. gni-125338
Kordež Gregor, Visoko 124, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1533065, reg. št. 53149. gng-125340
Koren Marko, Vas 54, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5612, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnl-125160
Kos Miroslav, Clevelandska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1003202, reg. št. 138015, izdala UE
Ljubljana. gnr-124979
Kosenina Suzana, Gračnica 24/a, Rimske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1217885. gns-125303
Kosiček Marija, Kostialova 30/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 381, izdala UE Novo mesto.
gnp-125506
Košir Janez, Prešernova 13, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 5447, izdala UE Ribnica. gne-125567
Kotar Matija, Polšnik 9, Polšnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1782597, izdala UE Litija. gnz-125046
Kotnik Bojan, Ulica bratov Babnik 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1488259, reg. št. 158947, izdala UE
Ljubljana. gnt-125356
Kovačič Marko, Velika dolina 189, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 10971, izdala UE Brežice. gnx-124948
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Kožar Suzana, Okroglice 60, Loka pri
Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7205. gnz-125071
Koželj Miha, Martinova ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251130,
izdala
UE
Ljubljana.
gnc-125344
Krajačič Josip, Stara cesta 38, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
79458, reg. št. 9180, izdala UE Ljutomer.
gnp-125556
Krajšek Franc, Lučarjev kal 27, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 481487, reg. št. 64938, izdala UE
Ljubljana. gnh-125364
Krašek Tina, Šentvid pri Grobelnem 43,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 18953, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnx-125448
Kravcar Boštjan Ignac, Medenska cesta 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 584823, reg. št. 177021, izdala UE Ljubljana. gnv-125550
Kravcar Mirjana, Bistrica 7, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 70212,
reg. št. 2656, izdala UE Tržič.
gnu-125205
Kristančič Simon, Višnjevik 34, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 39447, izdala UE Nova Gorica.
gns-124953
Kuk Borut, Brdo 19, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 105776, izdala UE Tolmin. gnl-124960
Kukovec Robert, Zg. Partinje 82, Jurovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1160310, izdala UE Velenje. gni-124963
Ladinek Barbara, Pohorska ulica 21/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 801782, reg. št. 87768, izdala UE Maribor. gnj-125537
Lakner Jernej, Miklošičeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1404212, reg. št. 47125. gnh-125414
Lakota Nataša, Jenkova 5, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SI 38236, reg. št. 41055. gne-125092
Lesnik Marjetka, Javornik 62, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16539, izdala UE Ravne na Koroškem. gno-125157
Levačič Tomi, Dolga vas, Romska ulica
27, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A-50km/h BGH, reg. št. 17198,
izdala UE Lendava. gnq-125005
Levstik Miran, Bezjakova ulica 19, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877488, reg. št. 22036, izdala UE Maribor. gnu-125176
Lipuš Tomaž, Šaranovičeva 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
34132. gnd-125168
Longo Suzana, Grajzerjeva ulica 14,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1595151, reg. št. 141394, izdala UE
Ljubljana. gng-125215
Lorenčič Bernard, Na Dobravi 6/a, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. a do 50km/h bcegh, št. S
1848746, reg. št. 81733. gnl-125260
Maček Darko, Prušnikova ulica 34, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1277155, reg. št. 102157, izdala UE
Maribor. gne-125392

Št.

Magister Rok, Prešernova ulica 4, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1322429, reg. št. 24215. gne-125342
Mahne Mitja, Jarše 36/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453420, reg. št. 240565, izdala UE Ljubljana. gno-125107
Marinšek Božidar, Topole 9/a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1620614, reg. št. 8906, izdala UE Domžale. gnm-125459
Markelj Marija, Florjan nad Zmincem 4,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 27367, izdala UE Škofja Loka. gnx-125098
Mašič Nurija, Udraniška 5, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1702713,
reg. št. 50563. gnm-125259
Medved Mario, Vandotova ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297692, reg. št. 211536, izdala UE
Ljubljana. gnj-125487
Mihalič Mara, Lasirec 10, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, reg. št.
8966, izdala UE Sežana. gnp-125231
Miklavec Tanja, Vojkovo nabrežje 37,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 46874, reg. št. 40917.
gno-125332
Milanovič Majda, Dobrova 38, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15405. gnf-125041
Milovanović Mičo, Lokovec 69/a, Čepovan, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 27490, izdala UE Nova Gorica.
gno-125207
Mirkajlović Ranko, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1718075, reg. št. 81388,
izdala UE Ljubljana. gnb-125345
Mirt Jožica, Zakot 46/b, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9687.
gnb-125520
Mišić Miodrag, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1798940, reg. št. 3500, izdala UE
Ljubljana. gnz-124946
Mlakar Dušan, Moše 28, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 1778029, reg. št. 53524,
izdala UE Ljubljana. gnl-125285
Montanič Avelina, Črni kal 77, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
176520, reg. št. 5411, izdala UE Koper.
gnp-125306
Morina Ali, Rimska cesta 37, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1316379, reg. št. 11670, izdala UE Trebnje. gnb-125095
Možina Sergej, Reboljeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1455992, reg. št. 225645, izdala
UE Ljubljana. gnr-125404
Mračun Mitja, Brdo 14/b, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 11717. gnl-125189
Mrak Vesna, Praproče 10, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1367046, reg. št. 234408, izdala UE Ljubljana. gnu-125126
Mrkulić Suljo, Frankovo naselje 45,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18588, izdala UE Škofja Loka. gnd-125118
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Muhič Marjan, Zabovci 86/a, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGHI, št. S
1771374, izdala UE Ptuj. gnf-125191
Muhič Vladimir, Košnica pri Celju 48/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
504128, reg. št. 6906. gni-125238
Mulej Božidar, Teharska cesta 22, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
181615, reg. št. 2904. gnb-125020
Mulej Vlasta, Industrijska ulica 16, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
495, izdala UE Ruše. m-893
Naglič Mojca, Ulica Rudolfa Janežiča
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1717844, reg. št.
237818, izdala UE Ljubljana. gnu-125576
Najdek Ruža, Cesta Cirila Tavčarja 3/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S17506617. gny-125422
Novak Ivan, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1595515, reg. št. 101797, izdala UE
Ljubljana. gnp-124981
Oman Igor, Rogoza, Cesta ob ribniku
11/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. S 1278878, reg. št. 93924,
izdala UE Maribor. gnt-125077
Omerzel Jože, Pišece 97, Pišece, vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, reg. št.
12857, izdala UE Brežice. gnw-125449
Ovin Ljiljana, Borova vas 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610747, reg. št. 100428, izdala UE Maribor. gnt-125302
Pajek Vladimir, Lopaca 16, Prevorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1356499, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-125051
Pavčnik Dušan, 5. prekomorske 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 7095. gnk-125036
Petek Primož, Grajena 37/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGHI, reg. št.
43667, izdala UE Ptuj. gnv-125475
Petek Rok, Vintarjevec 24, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1323405, izdala UE Litija. gnn-124983
Plavan Sandra, Ramovševa ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137664, reg. št. 16072, izdala UE
Ljubljana. gny-125147
Poljak Jure, Ul. Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307785, reg. št. 51126, izdala UE Kranj.
gnz-125546
Popović Vladimir, Ulica Hermana Potočnika 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1594457, reg. št. 157089,
izdala UE Ljubljana. gnk-125186
Praznik Jure, Sela pri Sobračah 3/a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1432556, izdala UE Litija.
gnh-125139
Prek Marija, Brest 55, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1372459, reg.
št. 235878, izdala UE Ljubljana.
gnb-125220
Pristovnik Tadej, Škalce 12/a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 12805, izdala UE Slovenske Konjice. gnh-124964
Radovanovič Mladen, Mejna ulica 58,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S1691496, reg. št.
125813, izdala UE Maribor. gnh-125389
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Ramadanovič Mihael, Trg 30, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15190, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-125504
Rejec Saša, Klavže 20/c, Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1473908,
izdala UE Tolmin. gnb-125470
Repenšek Franci, Dol 39, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2619, izdala UE Mozirje. gnh-125539
Repnik Simon, Kržišnikova ulica 10,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 136493, reg. št. 197692, izdala UE
Ljubljana. gne-125292
Ristić Pero, Ledine 8, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFH, reg. št.
16830, izdala UE Nova Gorica. gnt-124952
Rizvanović Redžo, Savinova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1770435, reg. št. 50812. gng-125390
Rogač Simon, Slomškova 7, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
39339. gnk-125336
Rupnik Mirko, Srebrničeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 630761, reg. št. 49204, izdala UE
Ljubljana. gnk-125161
Saje Stanislav, Šegova ulica 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 28896, izdala UE Novo mesto.
gnd-125343
Sajko Danica, Slape 19, Ptujska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1494865, reg. št. 39561, izdala UE Ptuj.
gnt-125202
Sever Gregor, Pot čez gmajno 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 644552, reg. št. 147994, izdala UE
Ljubljana. gnt-124977
Skok Martin, Jeronim 16, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1400840, izdala UE Žalec. gne-125017
Slak Ivan, Gorenja vas 1, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1478086, reg. št. 4687. gnb-125120
Slovša Tomaž, Vrhniška 10, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1065417,
reg. št. 210183, izdala UE Ljubljana.
gnn-125358
Sojer Irena, Tržaška cesta 401, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1343099, reg. št. 230822, izdala UE
Ljubljana. gnj-125362
Spruk Franc, Nevlje 6, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 11147,
izdala UE Kamnik. gni-125513
Starič Kristjan, Rudija Papeža 34,
Kranj, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. ABGH, št. S 1194106, reg. št.
39998, izdala UE Kranj. gnr-125304
Stegne Mitja, Visole 77, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
1494601, reg. št. 20383, izdala UE Slovenska Bistrica. gnw-125474
Stenko Franc, Medija 4, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1819115, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnp-125281
Stenko Franc, Medija 4, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
1819115, izdala UE Zagorje. gny-125322
Stojnić Milka, Vrtnarska cesta 7, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1137703, reg. št. 195209,
izdala UE Ljubljana. gnv-125225
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Šenica Anka, Meniška vas 27/a, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 39206, izdala UE Novo mesto. gnm-125109
Šraj Nina, Cankarjeva ulica 19, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, št. S 1607397, reg. št.
125410, izdala UE Maribor. gnx-125123
Štoger Sergio, Ulica Staneta Severja 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 798120, reg. št. 77939, izdala UE
Maribor. gnk-125061
Šukljan Tine, Krožna 4, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 51909, reg. št. 46863. gnn-125333
Taletović Armel, Šlandrov trg 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1438299, izdala UE Žalec. gnb-125045
Tepina Jure, Šišenska cesta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1525162, reg. št. 192921, izdala UE Ljubljana. gnl-125360
Ternav Ivan, Cesta na Markovec 5, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 21470, reg. št. 295555.
gnk-125090
Tomažin Marko, Zabreznica 35/a, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1412904, izdala UE Jesenice.
gnz-124971
Trampuž Ernest, Sv. Anton, Hrib 14, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
3049, reg. št. 782, izdala UE Koper.
gnp-125531
Travnik Andrej, Ellerjeva ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567416, reg. št. 139151, izdala UE Ljubljana. gnx-125498
Trdina Tadej, Podlubnik 153, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25646,
izdala
UE
Škofja
Loka.
gny-125222
Trstenjak Natalija, Maistrova ulica 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1767069, reg. št.
69796. gni-125288
Večko Jože, Trg svobode 1, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 13132. gnm-125334
Vengušt Tatjana, Ulica Dušana Kvedra
28, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3880447, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnj-125162
Vesel Vojko, Kmečka pot 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S 1872438, reg. št. 30841, izdala UE Ljubljana. gnd-125218
Vogrinc Erika, Zaboršt pri Dolu 71, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 935215, reg. št. 70676, izdala
UE Ljubljana. gnu-125276
Vrabec Pavel, Igriška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
848250, reg. št. 83251, izdala UE Ljubljana. gnd-125468
Vrčkovnik Mojca, Jerihova 38, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339775, reg. št. 21372, izdala UE Velenje. gnu-125301
Vrtnik Frančiška, Lahovče 75/a, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 643215, reg. št. 35912,
izdala UE Kranj. gnn-125208
Zadnikar Dejan, Cesta dveh potokov 1,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1549586, reg. št. 227255, izdala
UE Ljubljana. gnl-125510
Zadravec Karmen, Čentiba, Madžardiak 106, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16028, izdala
UE Lendava. gnd-125243
Zajc Andrej, K reaktorju 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg. št.
178036, izdala UE Ljubljana. gnv-125575
Zalaznik Mitja, Zaklanec 6, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1251777,
izdala UE Ljubljana. gnh-125164
Zaljuberšek Marijana, Gaberke 223,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 857759, reg. št. 17222, izdala UE Velenje. gng-125065
Zec Semra, Šolska ulica 7, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1300457, reg. št. 34272, izdala UE
Domžale. gnf-125166
Zelenko Robert, Valvasorjeva ulica 86,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1378560, reg. št. 39449, izdala UE Maribor. gng-124940
Žigo Martin, Borovnjakova 14, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
29136. gnp-125331
Župnek Tadej, Tratna pri Grobelnem
1/c, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 10057, izdala UE Šentjur pri Celju. gny-125172

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper
preklicuje veljavnost sledečih zavarovalnih
polic – obrazcev stroge evidence: PONUDBA ZA ZAVAROVANJE VOZILA
AA-PON-01 ŠT. 0324119. Ob-98995
AGROGRAD d.o.o., Šentpavel na Dolenskem 19, Šentvid pri Stični, zavarovalno polico, št. 00101501860, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-125110
Dedić Derviš, Groharjeva 10, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 53295, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-125268
Hajnžič Ivan, Kušernik 21/a, Pernica,
zavarovalno polico, št. AO00101524220,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-89010
Halilović Marinka, Ulica Frana Kovačiča
11/a, Maribor, zavarovalno polico, št.
544762-04, izdala zavarovalnica Slovenica. m-885
Hribar Ana, Loke 9, Trbovlje, zavarovalno polico, št. AO 51412, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-125101
Hudak Borut, Vavpča vas 59, Semič,
zavarovalno polico, št. 870773, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-125198
INSTALL, d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14,
Ljubljana-Šentvid, zavarovalno polico, št.
00101499861, izdala zavarovalnica Slovenia. gnq-125505
Jurišič Vladimir, Kamniška 12, Maribor,
zavarovalno polico, št. 524484, izdala zavarovalnica Slovenica. m-881
Kmetič Jožef, Ranca 30/b, Pesnica pri
Mariboru, zavarovalno polico, št. AO
0523604, izdala zavarovalnica Slovenica.
gny-125097
Kunšter Štefan, Hafnarjevo naselje 118,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
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471446, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnf-125341
Kurent Silvana, Iška 16, Ig, zavarovalno
polico, št. 04 00 838802, izdala zavarovalnica Triglav. gnf-125441
Milkovič Jože, Dragonja vas 17, Dragatuš, zavarovalno polico, št. 902188, izdala
zavarovalnica Tilia. gng-125190
Mithans Branko, Kopališka ulica 8, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
101426911, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnd-125093
Podlesnik Romana, Celjska c. 40/a,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
0947307, izdala zavarovalnica Tilia.
gne-124967
Pristovšek Jolanda, Derćeva ulica 37,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
101547282, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-125210
Savič Miro, Zoisova 7, Kranj, zavarovalno polico, št. 877433, izdala zavarovalnica Tilia. gns-125428
Slak Ivan, Gorenja vas 1, Dobrnič, zavarovalno polico, št. 963608, izdala zavarovalnica Tilia. gnz-125121
Šešerko Marjan, Starše 60, Starše, zavarovalno polico, št. AO 00101469594,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-895
Tomič Igor, Dolnji Leskovec 63, Brestanica, zavarovalno polico, št. 512486,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnw-125199
Zadražnik Robert, Pungrt 1, Šmartno
pri Litiji, zavarovalno polico, št. 523515,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnr-125054

Spričevala
Bragar Ksenija, Turpolje 15, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole Novo mesto, izdano leta 1980,
izdano
na
ime
Zagorc
Ksenija.
gnv-125250
Čahuk Aleksander, Sebeborci 73/b,
Martjanci, spričevalo o zaključnem izpitu
CPŠ Murska Sobota, izdano leta 1975.
gnz-125471
Čarni Helena, Vinska graba 21, Moravske Toplice, spričevalo o končani OŠ Fokovci, izdano leta 1971. gnl-125460
Debeljak Tomaž, Kungota pri Ptuju 1/a,
Kidričevo, diplomo Srednje šole pedagoške in kulturne usmeritve Maribor, številka
diplome II/2485, izdana leta 1988. m-889
Dimitrijevič Branka, Cankarjeva 78, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici,
izdano leta 1997. gnk-125461
Erkić Luka, Piršen breg 9, Globoko,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne in poklicne šole v Celju, izdano leta
2000, 2001. gng-125540
Flisar Ivan, Murski vrh 5, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1977.
gns-125328
Franič Maja, Prisojna 79, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2000.
m-883

Št.

Grabar Marjan, Krog, Brodarska 2,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
Bakovci, izdano leta 1982. gnf-124966
Ivanuša Karmen, Dalmatinska 2, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1999/2000. m-882
Kastelic Nataša, Cesta 1. maja 128, Jesenice, spričevalo o končani OŠ Josip Jurčič v Stični, izdano na ime Andrejič Nataša. gnf-125216
Krivec Ana, Podbrdo 56/a, Podbrdo,
spričevalo poklicne mature TŠC Nova Gorica – prometni tehnik. gnq-125330
Langus Irma, Hermana Potočnika 35,
Ljubljana, indeks, št. 42020017, izdala
Akademija
za
likovno
umetnost.
gno-125182
Marković Rado, Šmarska cesta 59,
Škofljica, spričevalo o končani OŠ Trnovo,
izdano leta 1966. gnt-125227
Matič Ana, Puhova 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, št. 26/97, izdano
leta 1997. gnj-125462
Mujaknović Midhet, Domžale, Domžale, diplomo Centra strokovnih šol v Domažah, izdana leta 1983. gnx-125423
Novak Aleš, Ložnica pri Žalcu 33/f, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od prvega do tretjega letnika Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta
1996 do 1999. m-884
Novak Tanja, Škrjančeva 15/a, Radomlje, spričevalo 1. in 2. letnika SŠKM Kamnik – ekonomsko komercialni tehnik.
gnv-124975
Ratnik Darja, Bakovci, Stara 28, Murska Sobota, diplomo Srednješolskega centra tehniško pedagoške usmeritve Murska
sobota. gnd-125193
Razinger Petra, Celovšaka cesta 287,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gno-124982
Recko Tilen, Ulica Cvetke Jerin 1, Štore, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 62/2003. gnr-125179
Romih Simon, Laška vas 4, Štore, indeks, št. 1130120242, Poslovno komercialna šola, višja stokovna šola Celje.
gnc-125544
Rot Anton, Kozarišče 100, Stari trg pri
Ložu, diplomo Srednje naravoslovno, matematične in kovinarske strojne šole v Postojni. gnu-124976
Schreiner Majda, Borova vas 10, Maribor, spričevalo OŠ Franc Osojnik, št. 451,
izdanega 15. 6. 1978. gnp-124956
Seljak Teja, Pavšičeva ulica 30, Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnx-125348
Sešel Ivan, Črešnjice 116, Frankolovo,
spričevalo 2. letnika in zaključnega izpita
ŠCB, izdano leta 1964. gns-125453
Sodja Renata, Bohinjska Češnjica 66,
Srednja vas v Bohinju, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v Kranju, izdano
leta 1999. gnq-125155
Štuber Marjan, Spodnja Korena 36,
Zgornja Korena, zaključno spričevalo Srednje agroživilske šole Maribor TOZD Srednja kmetijska mehanizacija leta 1989.
m-891
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Tacer Vinko, Gradišče na Kozj. 23/a,
Ožbalt, spričevalo 1.in 2. letnika SKŠ Muta, izdano leta 1990 in 1991. gnj-125287
Vidovič Marija, Stojci 128, Markovci,
zaključno spričevalo Frizerske šole v Mariboru, izdano leta 1982. gnv-125200
Zore Martin, Klavčičeva 11, Kamnik,
spričevalo 1. letnika SKUŠ Domžale, izdano leta 1986. gnz-125096
Župec Marjanca, Ig 174/a, Ig, spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra za
pošto in telekomunikacije v Ljubljani, št.
031-112-204,
izdano
leta
2003.
gnm-125484

Ostali preklici
AVTO SVET d.o.o., Plemljeva ulica 2,
Ljubljana, potrdilo za registarcijo uvoženega vozila za vozilo Ford Fokus 2,0, št. šasije WF0AXXGCDAXT51383, izdano s starni carinskega urada Ljubljana, dne 7. 5.
2003. gny-125072
AVTOTRANSPORTI KASTELEC s.p.,
Adamičeva 57, Grosuplje, italijansko dovolilnico CEMT, št. 050. gng-125315
Belna Bojan, Slovenska 11, Šentilj v
Slov.goricah, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence, št. 610528 z dne
18. 12. 1997. gny-125447
Bobnar Jolando, Savska 4/a, Lesce,
delovno knjižico. gnb-124970
Cvetko Gašper, Trdinova ulica 4, Dob,
delovno knjižico. gnk-125286
Dragić Radmila, Pobeška cesta 5/a,
Koper – Capodistria, dovolilnico, št.
11524, veljavna do 31. 7.2003.
gno-125057
Dvoršak Stanko – avtoprevoznik s.p.,
Špindlerjeva 13, Ptuj, dovolilnico, št.
009820, koda D103217, izdana 27. 6.
2003 on OZ Slovenije – sekcija za promet. gnv-125175
Fartek Danijel, Fazanska 6, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gno-124957
Frančula Branko, Kovačičeva 5, Koper
–
Capodistria,
delovno
knjižico.
gnq-124955
Han Štefan, Trubarjeva 26, Celje, delovno knjižico. gnd-125543
Jaklič Matjaž, Krška vas 1/a, Višnja Gora, delovno knjižico. gno-125457
Kislich Rihard, Ulica baratov Učakar
108, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na
ime Kislih Rihard. gnh-125114
Končar Janez, Vegova 35, Moravče,
delovno knjižico. gnu-125551
Kržišnik Marija, Reka 4, Cerkno, delovno knjižico, ser. št. 843464.
gnb-125170
Lazar Miran, Kolodvorska 25/a, Lendava – Lendva, študentsko izkaznico, št.
81548161. m-888
Lebar Milan, Crhovci , Cesta XVII/12,
Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. 37997,
reg. št. 14517. gnv-125350
Mayfield Matthew Ray, Barvarska steza
9, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03
3590/01, KP 632. gnc-125294
Možina Sergej, Reboljeva ulica 16,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
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21016366, izdal FDV v Ljubljani.
gnq-125405
Oman Igor, Cesta ob ribniku 11/b, Miklavž, certifikat številka 013499 za prevoz
nevarnega blaga izdan 17.9.99 od MNZ.
m-887
Oset Ivan, Črnoliška ulica 10, Šentjur, delovno knjižico, ser. št. 380440. gnj-125262
Palić Sead, Ivana Regenta 2, Nova Gorica, delovno knjižico. gnp-125206
PEKARNA BAŠKOVČ, Prisojna pot 4,
Vrhnika,
original
licenco,
št.
006498/6575-LM70/1998 z dne 10. 2.
1998. gnb-125545
Petejan Tomaž, Miren 5/g, Miren, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2778/17-94. gny-124972
Potapljaški klub Orka, Tomačevo 30/a,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
02/03-948/03 za čoln z registarcijo KP
4754. gnj-125237
Rebec Drago, Il. XXX divizije 15/a, Nova
Gorica,
licenco,
št.
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7556/1006/02-KM47/2003 za vozilo re.
št. GO – L5 – 601. gnr-124954
Rozman Marjeta, Ravnica 7, Kamna
Gorica, dijaško izkaznico, izdala Srednja
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. gnd-124968
Rozman Tatjana, Cirknica 23/a, Šentilj
v Slov.goricah, delovno knjižico registrske
številke 3017. m-894
Shynkarenko Nina, Kriška ulica 7,
Kranj, delovno knjižico. gne-125117
Slabanja Iztok, Dobovičnikova 24, Vrhnika, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4074/96. gnj-125495
Smajić Elmir, Beblerjev trg 14, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-125481
Smrečnik Stanko, Vojkova 9, Celje, devolenje za čoln, št. 02/13- 2911/96, KP
96 – 877. gnh-125264
Šavnik Peter Pavel, B. Hvalič 140, Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-5833/00/97.
gnu-125201

Tonkli Vanja, Sebenje 18, Bled, delovno knjižico. gnf-125466
TOYOTA ADRIA d.o.o., Brnčičeva 51,
Ljubljana-Črnuče, potrdilo za registarcijo
uvoženega vozila, št. šasije VNKKL12340A050981, ocarinjeno po carinski deklaraciji, št. 3558 z dne 13. 6.
2003. gns-125053
Tričić Rasim, Kidričeva 24, Dob, delovno knjižico. gnw-124949
Tušar Teja, Zlatek 49, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 26104803, izdala
FGG v Ljubljani. gnf-125141
Verk Tadej, Dolenja vas 24, Prebold,
delovno knjižico. gni-125063
Vranješ Barbara, Liminjanska 91, Portorož – Portorose, delovno knjižico, št. A
227312, izdala UE Piran. gnw-124974
Zafran Zdravko, Pod Primožem 27,
Pivka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna,
št.
02/13-579/94.
gnx-124973
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