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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

Zavrnitev vseh ponudb v postopku
javnega naročila

Ob-68210
Generalni sekretariat na podlagi 77. čle-

na Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00 in 102/00) objavlja naslednji sklep:

V postopku javnega naročanja, katerega
predmet je posodobitev računalniške mre-
že v Generalnem sekretariatu, Uradu pred-
sednika vlade in Protokolu RS ter LAN v
sejni sobi 109/II na Gregorčičevi 20, v mali
in veliki sejni sobi na Gregorčičevi 27, se
zavrnejo vse ponudbe ponudnikov, ki so bili
izbrani v prvi fazi postopka na razpisu pod
oznako OMLM.IT-7/2001.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 01/2002 Ob-67869
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica, tel. 04/543-23-00
faks 04/531-46-84, rado.pintar@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: predmet razpisa bo
podelitev koncesije za opravljanje go-
spodarske javne službe čiščenja komu-
nalnih odpadnih voda.

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

ročila, če je določen: junij 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Ra-
do Pintar.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 4. 2002.

Občina Radovljica

Št. 40500-4/2002 Ob-67871
1. Naročnik: Občina Trzin.
2. Naslov  naročnika:  Mengeška  ce-

sta 9, 1236 Trzin, tel. 01/564-45-44, faks
01/564-17-72.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradbena, obrt-
niška  in  instalacijska  dela  za  izgrad-
njo  prizidkov  k  OŠ Trzin  in  adaptaci-
jo  ter  prenovo  obstoječega  objekta
OŠ  Trzin.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin,
kontaktna oseba je Bračun Mira.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 4. 2002.

Občina Trzin

Št. 35206-2/2002 Ob-67906
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/545-91-00, faks 02/545-91-01.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja deponije
za zbirno-sortirni center za odpadke v
Puconcih – I. faza.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci,
Ivan Bürgermeister, tel. 02/545-91-06,
faks 02/545-91-01.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 4. 2002.

Občina Puconci

Št. 40305-0191/99 Ob-67923
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Taborska cesta

2, 1290 Grosuplje, tel. 01/788-87-50,
faks 788-87-64, e-mail: obcina-grosu-
plje@ob.grosuplje.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bodo predvidoma naročena v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja ene podruž-
nične osnovne šole.

4. Kraj gradnje: Št. Jurij pri Grosupljem.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila: junij 2002.
6. Naslov urada in osebe za dodatne

informacije: Urad za gospodarstvo,
družbene dejavnosti in finance pri Občini
Grosuplje; odgovorna oseba: Jelka Ko-
govšek.

7. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 4. 2002

Občina Grosuplje
Urad za gospodarstvo,

družbene dejavnosti in finance

Št. 02-226 Ob-67924
1. Naročnik: Trubarjev dom upokojen-

cev Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zida-
nem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu.

2. Naslov naročnika: Loka pri Zidanem
Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
tel. 03/565-81-00, faks 03/568-41-96,
e-mail: loka@ssz-slo.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: rekonstrukcija
novega  paviljona  v  Trubarjevem  do-
mu  upokojencev  Loka  pri  Zidanem
Mostu 48,  1434  Loka  pri  Zidanem
Mostu.

4. Kraj izvajanja: Loka pri Zidanem Mo-
stu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: maj 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: di-
rektorica Olga Golob.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 4. 2002.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu

Št. 393 Ob-67925
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. Vrsta in količina gradenj, ki bo pred-
vidoma naročeno v naslednjih 12 mese-
cih: nabava opreme za distribucijski cen-
ter vodenja.

4. Kraj  gradnje:  Nova  Gorica,  Erjav-
čeva 22.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila: 14. 6. 2002.

6. Naslov  službe  in  oseba,  od  kate-
re  se  lahko  zahteva  dodatne  informa-
cije: dodatne informacije lahko dobite pri
Tomažu Slokarju, univ. dipl. inž. el., tel.
05/339-67-28.

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

8. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 19. 4. 2002.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.,
Nova Gorica

Št. 333-02 Ob-67972
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih  12  mesecih:  nakup  mate-
rialov  za  operativno  prekrivanje  in
operacijskih  plaščev  za  enkratno  upo-
rabo.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: maj 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Komercialni sektor, Služba za javna na-
ročila Kliničnega centra Ljubljana, Bo-
horičeva 28, 1000 Ljubljana; faks
01/542-79-75.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 4. 2002.

Klinični center Ljubljana

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

Št. 5/2002 Ob-67888
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 170, 9264

Grad, tel. 02/550-91-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgrad-

nja avtocisterne GVC 16/50 po tipizaci-
ji GZS.

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

4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Grad, Grad 170, 9264 Grad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 60 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PGD Grad,
Grad 170, 9264 Grad, kontaktna oseba je
Ludvik Kočar, tel. 02/550-91-31.

(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: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PGD Grad, Grad 170,
9264 Grad, s pripisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za nadgradnjo avtocisterne“, na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
PGD Grad.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti javnega naročila.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba  in  predvideni  datum  odloči-
tve o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati  60  dni  od  datuma  odpiranja
ponudb.  Naročnik  bo  ponudnika  obvestil
o  odločitvi  v  roku  14 dni  od  odpiranja
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Prostovoljno gasilsko društvo Grad

Št. 41405-00085/2002 0400 01 Ob-67971
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
koncertnega klavirja, namenjenega vr-
hunskim glasbenim prireditvam in av-
dio vizualnim snemanjem za potrebe
Kulturno prireditvenega centra Narodni
dom Maribor, Ul. kneza Koclja 9, Mari-
bor (ocenjena vrednost brez DDV je
18,000.000 SIT).

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

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do 30. 10.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR,
št. 01000-0100008441, v višini 5.000 SIT
z namenom nakazila “ Pristojbina za javni
razpis – koncertni klavir za Narodni dom
Maribor“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2002 ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 7. 2002, 13. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 404-08-51/2002-3 Ob-68212
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gorniška

oprema:
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1. skupina – leto 2002

Zap. št. IDENT Artikel EM Količina

1. 422 kapa kos 80
2. 1864 sonda lavinska kos 40
3. 1915 steklenica termos kos 50
4. 12309 koža za smuči par 25
5. 18650 škripček kos 20
6. 20552 svetilka čelna kos 10
7. 20553 vponka HMS kos 100
8. 25674 očala, UV zaščitna kos 30
9. 31792 dereza gibljiva par 30
10. 38866 gorilnik kos 20
11. 42540 garnitura alpinistični 11cm kos 80
12. 43377 podloga, ležalna kos 10
13. 43879 primež kos 2
14. 53172 gurtna kos 30
15. 53173 gurtna kos 30
16. 54520 čevlji treking par 16
17. 54522 nahrbtnik kos 10
18. 54524 gurtna kos 20
19. 54850 vreča kos 10
20. 57654 garnitura alpinistična 17cm kos 70
21. 57660 metulj kos 10
22. 57661 metulj kos 20
23. 57662 metulj kos 20
24. 57663 metulj kos 20
25. 57664 metulj kos 20
26. 57665 metulj kos 20
27. 57666 metulj kos 10
28. 57667 metulj kos 5
29. 57668 metulj kos 5
30. 57669 zatič št 1 kos 10
31. 57670 zatič št 2 kos 10
32. 57671 zatič št 3 kos 10
33. 57672 zatič št 4 kos 10
34. 57673 zatič št 5 kos 10
35. 57674 zatič št 6 kos 10
36. 57675 zatič št 7 kos 10
37. 57676 naprava lavinska žolna kos 20
38. 57683 plezalniki visoki par 10
39. 57684 vponka, za ferate kos 40
40. 57692 nahrbtnik 40 l kos 10
41. 57698 posoda inox 1,3 l kos 30

2. skupina – leto 2002

Zap. št. IDENT Artikel EM Količina

1. 3226 vreča spalna kos 40
2. 8859 daljnogled kos 3

Zap. št. IDENT Artikel EM Količina

3. 12344 rokavice bojna unif.gorskih enot par 30
4. 17731 nadrokavice par 30
5. 20555 vrv bikolor 2x50m kos 5
6. 27603 vrv pomožna fi 7mm m 400
7. 27604 vrv pomožna fi 8 mm m 400
8. 30173 klin za skalo kos 300
9. 31795 lopata lavinska kos 20
10. 43383 vreča bivak kos 15
11. 45162 nož kos 5
12. 50186 kompas kos 20
13. lupa 10x kos 10
14. merilec hitrosti vetra kos 2
15. merilec teže snega kos 2
16. temometer alkoholnitermometer kos 2
17. meter leseni kos 10
18. škarje ščipalke za vrv kos 10
19. GPS naprava kos 5
20. vreča za vrv kos 10
21. 20549 pas plezalni kos 40
22. 42551 vrv kos 10

3. skupina – leto 2002

Zap. št. IDENT Artikel EM Količina

1. 2217 čevlji vojaški pl. smučarski par 10
2. 18602 vložki za obutev par 10
3. 57691 čevlji smučarski par 20

4. skupina – leto 2003

Zap. št. IDENT Artikel EM Količina

1. 20555 vrv bikolor 2x50m kos 15
2. 27603 vrv pomožna fi 7mm m 400
3. 27604 vrv pomožna fi 8 mm m 400
4. 30173 klin za skalo kos 200
5. 20549 pas plezalni kos 40
6. 42551 vrv kos 16
7. 36146 vrv statična fi 11 mm m 1200

5. skupina – leto 2003

Zap. št. IDENT Artikel EM Količina

1. 1446 palice smučarske par 40
2. 1858 smuči brez vezi par 40
3. 57676 naprava lavinska žolna kos 32

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

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeve ulica, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava za
skupine 1., 2., 3. predvidoma do julija
2002, za skupini 4. in 5. pa do 31. 1. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

Zahteve za razpisne dokumentacije: kon-
taktni osebi Boštjan Purkat, tel. 471-25-86
in Dušan Cirar, tel. 471-23-48.

Dodatne informacije: kontaktna oseba –
vodja izvedbe javnega naročila Darja Kobe,
tel. 471-25-82.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 63/2002-ODP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, št. javnega razpisa,sklic
na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 5. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – ponud-

ba MORS 63/2002 – ODP, nakup gorni-
ške opreme“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 23. 5. 2002 ob 12. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.

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

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

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

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

Posebni pogoji naročnika:
1. rok plačila je 30 dni od uradnega

prejema računa;
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2. ustreznost ponujenih artiklov s tehnič-
nimi opisi naročnika;

3. priložitev prospektov oziroma katalo-
gov za vse artkle ponujene skupine, iz kate-
rih je nedvoumno razvidno, kaj je predmet
ponudbe.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi naslednjih meril:

a) cena – 80 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom za po-

samezno skupino bo prejel 80 točk, ostali
pa v skladu z naslednjim izračunom: 80 x
(najnižja ponujena cena/ponujeno ceno).

b) dobavni rok za leto 2002 – 20 točk.
Ponudnik z najkrajšim dobavnim rokom

za leto 2002 za posamezno skupino bo pre-
jel 20 točk, ostali pa v skladu z naslednjim
izračunom: 20 x (najkrajši ponujeni dobavni
rok za leto 2002/ponujeni dobavni rok).

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dose-
gel najvišje število točk, kot vsoto vseh meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo

Št. 2/02 Ob-67978
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop:
A) izvedba in nadgradnja računalni-

ških mrež,
B) celovit globalni komunikacijski si-

stem,
C) računalniki;
II. sklop:
D) tiskalniki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi navedeno vrsto bla-
ga, ki je predmet javnega naročila v celoti
po posameznem sklopu – to je 100% razpi-
sane vrste blaga po I. sklopu, ki zajema
skupine: A, B in C ter 100% razpisane vrste
blaga po II. sklopu, ki zajema skupino D.
Skupine A, B in C so sestavni del I. sklopa
in se ne bodo oddale ločeno.

4. Kraj dobave: fco lokacije naročnika –
postavitev na ključ.

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

zaključka ali trajanje dobave: junij 2002–
maj 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III – soba 428 ali 423 – Služba za javna
naročila – Marija Horvat.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 4. 2002
dalje, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT + 20%
DDV, kar znaša 6.000 SIT, na žiro račun
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-
bor, št.: 51800-603-31999, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti 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 po-
nudb: 30. 5. 2001 ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica tal-
cev 9/III – soba 423 – Služba za javna
naročila.

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

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

– da ima sklenjeno pogodbo o poslov-
nem odnosu,

– da zagotavlja dobavo za najmanj
100% razpisane vrste blaga po posamez-
nem sklopu,

– da zagotavlja dobavo fco lokacije na-
ročnika – postavitev na ključ,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila,

– da ima strokovna priporočila (refe-
rence),

– da ima izjavo o tehničnih zmožnostih
in kadrovski zasedbi,

– da ima kadre za podporo,
– da ima izjavo o nemotenem delovanju

ponujene opreme z obstoječo,
– da ima izjavo o kvaliteti blaga,
– da ima izjavo o dobavi blaga,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da bo na zahtevo naročnika predložil

primerno vrsto finančnega zavarovanja (ban-
čna garancija ali menica glede na vrednost
sklenjenega posla) v višini 10% od vredno-
sti sklenjenega posla.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
15. 8. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
65%, kadri za opodporo 30%, celovitost
ponudbe 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 031-01/02 Ob-67933
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Litija.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 10,

1270 Litija, 041/80-15-50.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

šasije za izdelavo gasilskega vozila, ki
se bo skladno s tipizacijo vozil GZS preure-
dilo v gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50.
Podvozje mora izpolnjevati naslednje pogo-
je: pogon 4x4, skupna teža vozila do
18.000 kg, moč motorja 280-320 KS, iz-
vod moči za pogon gasilske črpalke s priro-
bnico i=1,7, kratka kabina brez zadnjega
stekla, sovozniška klop z dvojnim sedežem,
alternator min. 100A, baterije min. 160 Ah,
ABS, barva RAL 3000.

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

4. Kraj dobave: Gasilski dom Litija, Ljub-
ljanska 10, 1270 Litija.

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

zaključka ali trajanje dobave: do 1. 9.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zvone Ulanec,
Bevkova 36, 1270 Litija.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času od 8. do 14. ure ob predhodni najavi
na tel. 041/80-15-51.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 2.000 SIT
nakažite na transakcijski račun št.
02023-0017996224, odprt pri NLB Litija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilski dom Litija, Ljubljanska
10, 1270 Litija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2002 ob 13. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvedeno v roku 30 dni po prevzemu
vozila.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Prostovoljno gasilsko društvo Litija
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Ob-67932
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/33-96-600 in
faks 05/30-23-212.

3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
naprave za polindirektno merjenje elek-
trične energije z dodatno opremo (po
razpisni dok. št. 4/2002 - B).

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

4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo.

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

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na račun št. 52000-601-22566,
sklic na št. 38968 – ter številko te objave s
pripisom razpisna dokumentacija - dobava
merilne in dodatne opreme.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 6.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera
veljavnost je 40 dni od dneva izdaje obvesti-
la o oddaji naročila.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 26. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok dobave, na-
čin plačila in kakovost.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

Elektro Primorska
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.
Nova Gorica

Št. 2/2002 Ob-67931
1. Naročnik: Kostak, komunalno stav-

bno podjetje, d.d.
2. Naslov  naročnika:  Leskovška  ce-

sta 2 a, 8270 Krško, faks 07/48-17-250,
e-mail: kostak@kostak.si, tel.
07/48-17-201.

3. (a) Vrsta in količina blaga: special-
no komunalno vozilo z nadgradnjo za
zbiranje, stiskanje in prevoz komunal-
nih odpadkov.

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

4. Kraj dobave: sedež podjetja, Leskov-
ška cesta 2 a, 8270 Krško.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava julij
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kostak d.d.,
Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, Sektor
Komunala, kontaktna oseba Manuela Ško-
da, tel. 041/79-90-76 ali 07/48-17-229.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT + 20%
DDV je potrebno z virmanom nakazati na
TRR pri SKB d.d. Ljubljana, št.
03155-1000187879, s pripisom razpisna
dokumentacija - vozilo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 5. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kostak d.d., Leskovška cesta
2 a, 8270 Krško, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5.
2002 ob 13. uri v sejni sobi Komunale na
sedežu podjetja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo oblikovali v pogodbi.

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

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

o javnih naročilih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni, datum odloči-
tve dne 27. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, dobavni rok, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor Komunala, kontaktna oseba
Manuela Škoda, tel. 041/79-90-76 ali
07/48-17-229.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Kostak d.d., Krško

Št. 1/2002 Ob-67930
1. Naročnik: Kostak, komunalno stavb-

no podjetje, d.d..
2. Naslov  naročnika:  Leskovška  ce-

sta 2 a, 8270 Krško, faks 07/48-17-250,
e-mail: kostak@kostak.si, tel.
07/48-17-201.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 120 l
plastične posode za odpadke - 1.500
kosov; 240 l plastične posode za od-
padke - 600 kosov; 1.100 l plastične
posode za odpadke - 340 kosov.

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

4. Kraj dobave: sedež podjetja, Lesko-
vška cesta 2 a, 8270 Krško.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od julija 2002 do marca 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kostak d.d.,
Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, Sektor
Komunala, kontaktna oseba Manuela Ško-
da, tel. 041/79-90-76 ali 07/48-17-229.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT + 20% DDV je potrebno z vir-
manom nakazati na TRR pri SKB d.d.
Ljubljana, št. 03155-1000187879, s pripi-
som razpisna dokumentacija - posode.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 17. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kostak d.d., Leskovška cesta
2 a, 8270 Krško, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5.
2002 ob 12. uri v sejni sobi Komunale na
sedežu podjetja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo oblikovali v pogodbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem



Stran 3226 / Št. 36-37 / 26. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni, datum
odločitve dne 27. 5. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, dobavni rok, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor Komunala, kontaktna oseba
Manuela Škoda, tel. 041/79-90-76 ali
07/48-17-229.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Kostak, d.d., Krško

Št. 34001 00224/2002 0803 01 Ob-68001
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,

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

treh uvozno izvoznih mest v območju za
pešce v mestnem središču v Mariboru z
elektronsko vstopno izstopno kontrolo.

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

4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

obseg variantnih ponudb je opisan v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čas izvedbe
je 60 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Prometni urad,
Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, Vložišče,
soba št. 210/II, kontaktna oseba Franc Kriš-
tofelc, tel. 031/806-145.

(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 transakcij-
ski račun Mestne občine Maribor št.
01000-0100008441 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za opremo uvozno izvoznih
mest”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prometni urad, Slovenska ul.
40, 2000 Maribor, vložišče, soba št. 210/II,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, II. nadstropje.

10. Navedba  finančnih  zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
podatki so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 7. 2002; 14. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, tehnični del 30%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 41405/00105/2000 0400 01 Ob-68002
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža strojne opreme odra.

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

4. Kraj dobave: Stara dvorana Sloven-
skega narodnega gledališča v Mariboru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik variantnih ponudb ne bo upošte-
val.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 9 mesecev
od dneva veljavnosti pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Protech
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Mari-
bor, Romana Goljat in Viktor Lednik, tel.
02/23-00-100, faks 02/23-72-555.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vse delovne dni
do roka oddaje ponudbe med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
pri Novi kreditni banki Maribor št.
04515-0000259595.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Protech d.d., Ulica Vita Kraig-
herja 5/V. nadstropje, 2000 Maribor (v taj-
ništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 13. uri v veliki sejni
sobi podjetja Protech d.d., Ulica Vita Kraig-
herja 5/V, 2000 Maribor.

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

čna garancija v višini 20,000.000 SIT ali
90.000 EUR.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo vrednost opravljenih del poravnal v
roku 60 dni po prejemu situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina izvajalcev mora k ponudbi priložiti prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
mora biti naveden nosilec ponudbe.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 1. 9. 2002, 15. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena razpisane opreme, kot
je navedeno v Navodilih za izdelavo po-
nudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor ponudnik ne bo upošteval
vseh razpisnih pogojev bo ponudba izloče-
na iz postopka.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 16-17 z
dne 9. 3. 2001, Ob-44826.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnost

Št. 41405/00105/2000 0400 01 Ob-68003
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Stan-
eta 1, 2000 Maribor.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za audio, video in
inspicientsko-komunikacijski sistem z
izdelavo projektne dokumentacije in
kabliranjem.

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

4. Kraj dobave: Stara dvorana Sloven-
skega narodnega gledališča v Mariboru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava pro-
jektne dokumentacije v roku 30 dni od vel-
javnosti pogodbe, dobava in montaža uskla-
jena s potekom strojne montaže odra in
zaključnimi deli v dvorani.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Protech
d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Mari-
bor, Romana Goljat in Viktor Lednik, tel.
02/23-00-100, faks 02/23-72-555.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vse delovne dni
do roka oddaje ponudbe med 8. in 11. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR
pri Novi kreditni banki Maribor št.
04515-0000259595.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Protech d.d., Ulica Vita Kraigh-
erja 5/V. nadstropje, 2000 Maribor (v
tajništvu).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002 ob 13. uri v veliki sejni
sobi podjetja Protech d.d., Ulica Vita Kraigh-
erja 5/V, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 10,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik bo vrednost opravljenih del po-
ravnal v roku 60 dni po potrditvi situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sk-
upina izvajalcev mora k ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila, v kater-
em mora biti naveden nosilec ponudbe.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 15. 8. 2002, 8. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena razpisane opreme, kot je
navedeno v Navodilih za izdelavo ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor ponudnik ne bo upošteval
vseh razpisnih pogojev, bo ponudba izloče-
na iz postopka.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001, Ob-53770.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 50-336-96/02 Ob-68017
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e- mail: andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava papirne galanterije in vrečk
za odpadke po skupinah.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupini papirna galanterija in vrečke za od-
padke, ponudbe so sprejemljive za en ali
oba sklopa skupaj.

4. Kraj  dobave:  Ljubljana  –  Linharto-
va 51.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2002 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodat-

ne informacije Andrej Sobočan, tel.
01/47-58-246; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

(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: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripi-
som razpisna dokumentacija papirna ga-
lanterija, s priložitvijo fotokopije potrdila o
zavezancu za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1 000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2002 ob 13. uri, v prostorih Inštituta
za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v velikosti 10% razpisane vre-
dnosti s pooblastilom za izpolnitev menice.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve o ponudbi je 6. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ljubljana

Št. 50-336-95/02 Ob-68018
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e- mail: andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: skupine meso sveže, perutnina, jajca,
mleko in mlečni izdelki, banane, pomaran-
če, breskve, jabolka, hruške, čebula, ko-
renje, krompir, solata, zelje, kruh, testeni-
ne, špecerija, pijače, vložena zelenjava,
zmrznjena zelenjava, olje, ponudbe so

sprejemljive za en sklop, več sklopov ali za
vse sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2002 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodat-
ne informacije Andrej Sobočan, tel.
01/47-58-246; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

(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 razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripi-
som razpisna dokumentacija živila, s prilo-
žitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za
DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 5. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhar-
tova 51, 1 000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2002 ob 13. uri, v prostorih Inštituta
za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v velikosti 10% razpisane vre-
dnosti s pooblastilom za izpolnitev menice.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve o ponudbi je 6. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Ljubljana

Št. 17123-04-308/30-02 Ob-68023
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-5791.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: plin me-
šanice butan-propan (30:70), (40:60) in
plin čisti propan.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo blago, ki je predmet jav-
nega razpisa ponuditi v celoti, oziroma ne
morejo ponuditi posameznih postavk iz ce-
lotnega naročila.

4. Kraj dobave: dobava plina se bo vrši-
la posameznim organizacijskim enotam na
lokacijah Ministrstva za notranje zadeve, Ge-
neralne policijske uprave in policijskih up-
rav, na območju celotne države, in sicer za
točenje samo v rezervoarje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudb ne morejo po-
nuditi. V primeru, da ponudnik ponudi vari-
antno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe. Na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo za čas enega leta, predvidoma 17. 7.
2002, z možnostjo podaljšanja za eno leto
s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade.
Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30803002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do dne 20. 5.
2002, najkasneje do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-

sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom cena, dobavni rok in finančno
stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-68024
1. Naročnik: VIZ Osnovna šola Rogatec,

Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec.
2. Naslov naročnika: VIZ Osnovna šola

Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec,
tel. 03/58-27-058, faks 03/58-27-058.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih:

1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. ribe in konzervirana ribe;
4. jajca;
5. olja in izdelki;
6. sveža zelenjava in sadje;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje;
8. sadni sokovi in sirupi;
9. žita, mlevski izdelki in sirupi;
10. zamrznjeni izdelki iz testa;

11. kruh in pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki;

12. ostalo prehrambeno blago.
5. Kraj dobave:
– VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,

Rogatec;
– podružnica OŠ Dobovec, Dobovec

35c Rogatec;
– podružnica OŠ Donačka Gora 1 Ro-

gatec; - enota Vrtec Rogatec, Strmolska
ulica 7, Rogatec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: VIZ OŠ Roga-
tec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec - taj-
ništvo VIZ OŠ Rogatec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 5. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 4. 2002
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.800 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50730-603-35038, sklic: davčna
številka ponudnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 5. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta
30, 3252 Rogatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri v prostorih
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računa, računi pa se izdajajo dvakrat me-
sečno.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

VIZ Osnovna šola Rogatec

Št. 405-42/2002 Ob-68025
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
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2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, faks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76 (Urad za investicije, Trubar-
jeva 3).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
vgradnja opreme:

A) pohištvena, serijska oprema,
B) specialna laboratorijska oprema,
C) računalniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

4. Kraj dobave: Piran, Morska biološka
postaja, Fornače – Piran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: pričetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek oktober
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; do-
datne informacije: Sitar Janez, tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 20.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, soba 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2002 ob 12. uri, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Urad
za investicije, Trubarjeva 3/V, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno 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 do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ogotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancijska doba, vzdrževanje, servisiranje.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na

LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Sitar Janez, univ. dipl. inž. gr.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 28 Ob-68028
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
samskih sob, pisarne in kuhinje.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana – Vojkova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek v petih
tednih od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po opravljenem kvalitetnem prevzemu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so prihodki enaki ali večji od
petkratne ponudbene vrednosti, da izkaza-
na izguba ne presega 5% prihodkov, da ni
dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te
točke; da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentaci-
je, da oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2002, predvi-
deni datum odločitve 20. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 29 Ob-68029
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,

Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
za pošto 5102 Nova Gorica.

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

4. Kraj dobave: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek v 30
dneh od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 11. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po opravljenem kvalitetnem prevzemu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik
izpolnjevati: da so prihodki enaki ali večji od
petkratne ponudbene vrednosti, da izkaza-
na izguba ne presega 5% prihodkov, da ni
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dal zavajajoče podatke, glede zahtev iz te
točke; da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentaci-
je, da oprema izpolnjuje tehnične zahteve iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2002, predvi-
deni datum odločitve 20. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žjo ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 213-1/2002 Ob-68030
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
tel. 01/30-03-944, faks 01/30-03-937,
e-mail: jozica.pergarec@zd-lj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištve-
na oprema za laboratorij in splošne or-
dinacije.

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

4. Kraj dobave: ZD Ljubljana - Bežigrad,
Kržičeva 10, Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 19. 8. 2002, začetek
montaže na objektu 19. 8. 2002, zaključek
montaže 29. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana, Jožica Pergarec, inž. gr., tel.
01/30-03-944.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št.: 50100-603-48587,
sklicna številka model 02 12-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, vložišče (soba
011), v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj
- Ponudba” za JR-3/2002- ZD Bežigrad,
pohištvena oprema lab. in spl. ordinacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v treh
enaki obrokih: prvi po podpisu pogodbe,
drugi ob začetku montaže, tretji 30 dni po
zaključku.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2002, 26. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancijski rok 10%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 17123-02-308/26-02 Ob-68031
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
usmerjevalnikov, in sicer:

– modularni usmerjevalnik Cisco 3661,
– modularni usmerjevalnik Cisco 3661,
– modularni usmerjevalnik Cisco 2651,
– testna postavitev IP telefonije,
– nadgradnja obstoječe opreme in uspo-

sabljanje.
Specifikacija blaga in količine so opre-

deljene v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki morajo blago, ki je predmet jav-
nega razpisa ponuditi v celoti, oziroma ne
morejo ponuditi posameznih sklopov oziro-
ma postavk iz celotnega naročila.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki variantnih ponudbne morejo po-
nuditi. V primeru, da ponudnik ponudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošte-
vala.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 10. 7. 2002,
predvideni datum zaključka pa 60 dni od
podpisa pogodbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
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 doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, kolikor je davčni za-
vezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz
katerega mora biti jasno razviden točen na-
ziv in naslov plačnika, znesek in datum pla-
čila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284  (Ministrstvo  za  no-
tranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30802602.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 5. 2002,
najkasneje do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 13. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom cena, nivo sodelovanja s princi-
palom in finančno stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne
12. 4. 2002, Ob-67344.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 18/02 Ob-68037
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
električne energije za javno razsvetlja-
vo – 800.000 kWh.

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

4. Kraj dobave: odjemna mesta na ka-
terih nastopa naročnik kot upravičeni odje-
malec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na sedežu Nigrad d.d., Za-
grebška cesta 30, pri Majdi Dolenc (soba
114/I) vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 27. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudni-
ki lahko plačajo na blagajni naročnika ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 27. 5. 2002
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
2002 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (soba št.
118/I).

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 6. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Branku Doberšku (tel.
02/45.00.300).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Nigrad d.d. Maribor

Št. 91/2002 Ob-68038
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
58-69-039.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reševal-
no vozilo kombi verzije (1 kos).

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

4. Kraj dobave: Velenje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni možna.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 3 do 5 me-
secev od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom Ve-
lenje, Plansko analitska služba, Vukelić Ruži-
ca, Vodnikova 1, 3320 Velenje, oddaja in
prevzem razpisne dokumentacije, dodatne
informacije samo pisno na kontaktno osebo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR
52800-603-39042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Velenje, plan-
sko analitska služba, Vodnikova 1, 3320
Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2002, ob 10. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pod-
pisana bianco menica.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v zakonskem roku ali brezobrestno odpla-
čevanje v treh enakih obrokih.

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

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

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002, naročnik bo sprejel sklep
o izbiri predvidoma do 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena in plačilni pogoji 94 točk,
– garancija 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 4. 2002.
Zdravstveni dom Velenje

Št. 09/02 Ob-68039
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala– razni ma-
terial.

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

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2002 do 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (kontak-
tna oseba je Anita Žučko), Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR št. 25330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacijeje potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 20. 5. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj - Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter na-
vedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 5. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpi-
sanih splošnih pogojev mora ponudba iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– menica za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 1999 do sedaj.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Odločitve o sprejemu ponudb bo sprejeta
predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in

popusti do 90,
– dobavni rok do 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 4. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Ob-68088
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Pri-

jatelj, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,
Osnovna šola Stara Cerkev, Osnovna šola
Fara.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola dr.
Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica, telefon 01/836-63-15, te-
lefaks 01/837-10-00, Osnovna šola dr. An-
tona Debeljaka, Hrib 101, 1318 Loški Po-
tok, telefon 01/836-70-10, telefaks
01/836-72-53, Osnovna šola Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, tele-
fon 01/895-16-00, 01/895-52-10, Osnov-
na šola Fara, Fara 3, 1336 Vas, telefon
01/894-80-23, telefaks 01/894-21-60.

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

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

1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje, zelenjava in stroč-

nice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjena živila,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi,
10. skupina: olja in izdelki,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Ivan
Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10,
1317 Sodražica, Osnovna šola dr. Antona
Debeljeka, Hrib 101, 1318 Loški Potok,
Osnovna šola Stara Cerkev, Stara Cerkev
21, 1332 Stara Cerkev, Osnovna šola Fa-
ra, Fara 3, 1336 Vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. junij
2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 23. maja 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 8.500 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
009-2002, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 23. maja 2002, do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. maja
2002, ob 15. uri, na naslovu Osnovna šola
dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odre-
da 10, 1317 Sodražica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: zavarov-
nanja za resnost ponudbe niso zahtevana.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati  do  30.  junija  2002,  predvideni 
datum odločitve o sprejemu ponudbe 31.
maj 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 86 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 toč-
ki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki. Način oce-
njevanja je naveden v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka,

Osnovna šola Stara Cerkev,
Osnovna šola Fara

Št. 2/2002 Ob-68109
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-444.
3. (a) Vrsta in količina blaga: aparat za

In Situ hibridizacijo in specialna citolo-
ška in histološka barvanja.

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

4. Kraj dobave: Bolnišnica Golnik - KO-
PA, laboratorij za citologijo in patologijo.

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

zaključka ali trajanje dobave: štiri tedne
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava in jav-
na naročila, Roman Potočnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51500-603-34158 ali z gotovino na blagaj-
ni bolnišnice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 6. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 6. 2002 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS oziroma ponujenimi pla-
čilnimi pogoji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6.
mesecih ne sme imeti blokiranega ŽR.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: še najmanj 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena Ci = 100 × (Cmin/Ci), plačilni
pogoji Pi = 25 × (Pi/Pmax) dodajo se 3 toč-
ke, če ponudnik prizna tudi sconto, garan-
cijski rok Gi = 25 × (Gi/Gmax) vrednost ser-
visne bruto ure Si = 20 × (Smin/Si).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Ob-68126
1. Naročnik: Dom Lukavci, p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242

Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/588-84-20,
faks 588-84-44.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in kurilno olje.

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

1. sveže sadje in zelenjava,
2. konzervirano sadje, zelenjava, ribe in

zelenjava v rinfuzi,
3. zamrznjena živila,
4. sveže perutninsko blago,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki,
6. rastlinska olja in margarina,
7. meso in mesni izdelki,
8. prehrambeno blago,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. mlevski izdelki,
11. kurilno olje.
Ponudnik mora podati ponudbo po po-

sameznih sklopih. Ponudnik lahko poda po-
nudbo za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Kraj dobave: Dom Lukavci, p.o., Lu-
kavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od meseca
julija 2002 do meseca julija 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ekonom: Mi-
roslav Nežič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delovnikih od
7. do 15. ure. Po dogovoru se razpisna
dokumentacija lahko pošlje tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 7.000 SIT + DDV,
virmansko, Dom Lukavci, p.o., Lukavci 9,
9242 Križevci pri Ljutomeru, ŽR
51900-603-31114, virmansko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti v tajništvo Doma Lukavci naj-
pozneje do 4. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Dom Lukavci, p.o., Lu-
kavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru – taj-
ništvo. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ponudba – ne
odpiraj – za javni razpis”, s številko Ura-
dnega lista in objave ter navedbo predme-
ta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 4. 6. 2002 ob

13. uri, v sejni sobi Doma Lukavci, p.o.,
Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 7. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90 točk, plačilni pogoji 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Dom Lukavci, p.o.,
Križevci pri Ljutomeru

Ob-68234
1. Naročnik: Elektro Celje– Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Celje, Vrunčeva 2

a, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023.
3. (a) Vrsta in količina blaga: blago

energetski regulacijski transformator
moči 31,5 MVA, 110/21/10,5 kV YNyn
6 (d5), napetost kratkega stika 7,2%,
način hlajenja ONAN – 1 kom.

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

4. Kraj dobave: RTP Vuzenica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: december
2002 – januar 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-477, v sobi 411/IV, dodatne
informacije pa pri Leopoldu Prevolniku, tel.
03/42-01-209.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun in izjava o predložitvi bančne garanci-
je za dobro izvedbo posla. Dolžina veljavno-
sti bančne garancije mora biti 52 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 30 dni po izdobavi.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, je me-
rilo cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Leo-
pold Prevolnik, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-209.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Elektro Celje, d.d., Celje

Ob-68132
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-
bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gumi transportnih trakov: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Sklopi:
1. gumi transportni trakovi kvalitete “K”,
2. gumi transportni trakovi kvalitete “NL”.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: RTH,
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje, Komercialni
oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
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Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo 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 šte-
vilka 26330-0011210706, pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavi-
tev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 1. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 6. 2002 ob 11.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik,d.o.o.

Ob-68135
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, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vrtalnih kron in drogovja: zaradi obsežno-
sti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop.

Sklopi:
1. vrtalne krone,
2. vrtalno drogovje.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo 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 šte-
vilka 26330-0011210706, pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 1. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 6. 2002 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik,d.o.o.

Ob-68138
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, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vijačnega materiala: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Se-
paracija Trbovlje – lokacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: RTH, Ru-
dnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revo-
lucije 12, 1420 Trbovlje, Komercialni od-
delek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni RTH, Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun šte-
vilka 26330-0011210706, pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavi-
tev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 1. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi RTH, Ru-
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dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg re-
volucije 12, Trbovlje, dne 1. 6. 2002 ob
10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik,d.o.o.

Ob-68140
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, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
goriv in maziv: zaradi obsežnosti specifi-
kacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik lahko ponudi vse ali posamezni sklop.

Sklopi:
1. olja,
2. masti in spreji,
3. goriva,
4. filtri.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Se-

paracija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: RTH,
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg

revolucije 12, 1420 Trbovlje, Komercialni
oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo 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 šte-
vilka 26330-0011210706, pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti, za kateri razpis
se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti
Stanetu Medvešku vse podatke, potrebne
za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 1. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 6. 2002 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 6. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik,d.o.o.

Ob-68141
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-

stnik 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, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov črne metalurgije: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Sklopi:
1. cevi raznih profilov,
2. jeklo okroglo,
3. pločevina,
4. jeklo kvadratno, ploščato, kotno, no-

silci,
5. žične vrvi in pribor,
6. žica.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik, Se-

paracija Trbovlje – lokacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, Komercialni oddelek.

Dodatne informacije: Stane Medvešek.
Razpisna dokumentacija se zahteva ose-

bno ali pisno na naslovu naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo 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 šte-
vilka 26330-0011210706, pri Banki Zasa-
vje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavi-
tev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
oddati 1. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p.
80), Komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v sejni sobi RTH, Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 1. 6. 2002 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 30,000.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 7. 2003.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednosti do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

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

gradnje po odprtem postopku

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

Preklic

Ob-68241
Javni razpis za izvedbo gradbenih, grad-

beno-obrtniških in instalacijskih del ter opre-
me za nadzidavo učilniškega trakta II. faza
in dozidavo ter rekonstrukcijo šolske kuhi-
nje in rekonstrukcijo kotlovnice na lahko ku-
rilno olje pri Osnovni šoli Franca Lešnika-
Vuka v Slivnici pri Mariboru, naročnika Ob-
čine Hoče - Slivnica, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002, Št.
11/01, Ob-67517 se v celoti preklicuje.

Občina Hoče - Slivnica

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 403-07/02 Ob-68236
Na podlagi 4. in 5. odstavka 25. člena

Zakona o javnih naročilih (ZJN-1, Ur. l. RS,
št. 39/00 in 102/00) naročamo objavo po-
daljšanja roka za predložitev ponudb.

Zaradi dopolnitve razpisne dokumentaci-
je v odprtem postopku oddaje gradnje pod
št. 403-06/02-01 – javnega naročila novo-
gradnje telovadnice z aneksom in preno-
va stare telovadnice pri Osnovni šoli Ig,
objava v Uradnem listu RS, št. 28 z dne
29. 3. 2002, Ob-66625, razpisnega obraz-

ca 9 v naravi 9. člena gradbene pogodbe,
razpisnega obrazca 10 – v naravi vzorca ban-
čne garancije za kvaliteto in dobro izvedbo
del v pogodbenem roku in razpisnega obraz-
ca 11 – določitve višine bančne garancije za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancij-
skem roku, naročnik podaljšuje v skladu s 5.
odstavkom 25. člena ZJN-1.

Novi rok za predložitev ponudb je 6. 5.
2002 do 12. ure na vložišče Občine Ig, Ig
72, 1292 Ig.

Javno odpiranje prispelih ponudb bo v
sejni dvorani Občine Ig, Ig 50, dne 6. 5.
2002 ob 15. uri.

Občina Ig

Spremembe in dopolnitve

Ob-68083
V javnem razpisu za rekonstrukcijo plin-

ske kotlovnice v Osnovni šoli Marije Vere,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28 z
dne 29. 3. 2002, št. 35101-77/98-4/1,
Ob-66420 se spremenijo in dopolnijo na-
slednje točke:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do petka, 26. 4.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 4. 2002 ob 11. uri, sejna soba
št. 17 občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 75%,
– garancijski rok 15%,
– odzivni čas v garancijski dobi 8%,
– druge ugodnosti - ponudba za ser-

visiranje izven garancijske dobe 2%.
Občina Kamnik

Št. 124/2002 Ob-67902
1. Naročnik: Pomurske lekarne Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Murska Sobota,

Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota, tel.
02/535-19-10, faks 02/535-19-27.

3. (a) Vrsta in količina blaga: notranja
oprema lekarne Puconci.

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

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

4. Kraj dobave: Puconci 87, 9201 Pu-
conci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek
montaže 31. 7. 2002 oziroma 60 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: tajništvo zavoda,
Leopold Crnkovič, tel. 02/535-19-10.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
žiro račun 51900-603-31338.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 5. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pomurske lekarne Murska
Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska
Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 5. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
lekarne Pri gradu v Murski Soboti, Grajska
ul.7/a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co podpisana menica v skladu z razpisno
dokumentacijo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 30 dni od dneva odpiranja ponudb; v
tem času bo sprejeta odločitev o izbrani
ponudbi.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba po pogojih
iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 4. 2002.

Pomurske lekarne Murska Sobota

Ob-68022
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kana-

lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. 03/42-50-300, faks
03/42-50-310, email: vodovod-kanaliza-
cija@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija vodovoda v Tkalski in Brodaje-
vi ulici v Celju.

(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del junij
2002, dokončanje del konec julija 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-
354, faks 03/42-50-360.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 20. 5.
2002 med 8. in 11. uro s predložitvijo potr-
dila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije, na zahtevo ponudni-
ka pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške razmnoževa-
nja razpisne dokumentacije v višini 15.000
SIT (v ceni je vključen DDV) je potrebno
nakazati na transakcijski račun naročnika
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.: 06000-
0141786072.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
20. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v torek, 21. 5. 2002 ob 12. uri v
sejni sobi Vodovod – kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, objekt A.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik do-
pušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.

Izbrani izvajalec mora izvesti minimalno
70% del, vsi kooperanti morajo biti navede-
ni v ponudbi in zanje priloženi vsi dokumen-
ti, zahtevani v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: izvajalec mora biti
primeren v smislu določil 16. točke te ob-
jave.

Kolikor se ugotovi, da izvajalec ni prime-
ren v smislu določil 16. točke te objave, se
ponudba ne ocenjuje.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni po izstavitvi, predvideni datum odlo-
čitve 5. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. usposobljenost 10%,
3. reference 10%.
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupi-

nah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:

0,8100
C

C
1100C

ponudbe

povp ×











×





−−=

Cpovpr....... povprečna cena ponudb
Cponudbe....cena ponudbe

2. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika ima 10 pro-

centno utež pri ocenjevanju ponudb.
V sklopu usposobljenosti so kriteriji na-

slednji:
2.1 stopnja sposobnosti za samostojno

izvedbo del (ocenjuje se tehnološka in ka-
drovska opremljenost ponudnika za izved-
bo razpisanih del)

Število točk se določi na sledeč način:
– ponudnik je sposoben samostojno

opraviti gradbena dela in montažo cevovo-
da U1 = 120 točk,

– ponudnik je sposoben samostojno
opraviti le gradbena dela ali montažo cevo-
voda U1 = 80 točk;

2.2 usposobljenost odgovornega vodje
del

– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije in je s polnim delovnim časom
zaposlen pri ponudniku (priložena dokazi-
la!) U2 = 120 točk,

– odgovorni vodja del je vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije (dokazilo) in je pri ponudniku
zaposlen z delnim delovnim časom ali po-
godbeno U2 = 100 točk,

– odgovorni vodja del ni vpisan v imenik
pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbor-
nici Slovenije U2 = 80 točk.

Število točk iz naslova usposobljenosti
se izračuna po formuli:

1,0
2

21
x

UU
U

+=
3. Reference:
· Kot pozitivna referenca se prizna iz-

gradnja vodovoda v mestnih ulicah v dolžini
200 m jo je ponudnik izvedel v letih 1997-
2002.

· Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik

(opis objekta, dolžina vodovodnega odse-
ka, navesti ∅ cevi),

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del,
– reference morajo biti potrjene s strani

investitorja.

(Glej tabelo spodaj!)

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
Reference za izgradnjo vodovoda:
št. pozitivnih referenc
– 5 in več: R2 = 120 točk,
– 3 – 4: R2 = 100 točk,
– 1 – 2: R2 = 80 točk,
– brez referenčnega objekta:

R1 = 0 točk.
Izračun točk iz naslova referenc:

1,01xRR =
Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:

T = C + U + R

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor kot ponudnik nastopi skupina
izvajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.

Investitor si pridržuje pravico, da zavrne
ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri reali-
zaciji 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.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Zap. št. Naziv investicije Leto izvajanja Investitor Vrednost Tekstualni in tehnični
opis objekta

1. xxxx od 1997
do 2002

Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 17-4/2002 Ob-67903
1. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba.
2. Naslov naročnika: 5290 Šempeter

pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: Vrtec

Šempeter - adaptacija in dozidava otro-
škega vrtca.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: gradnja in iz-
delava PID dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij - avgust
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šem-
peter-Vrtojba, Ivan Lipovšek, univ. dipl. inž.
grad., tel. 041/624-196.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
do 12. ure po predhodni najavi.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, transakcijski
račun št. 01000-010001445.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šempeter-Vrtojba, Ce-
sta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2002 ob 13. uri v sejni sobi Občina
Šempeter Vrtojba, Šempeter pri Gorici.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost 60 dni po
odpiranju, v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski rok;
vse v skladu z merili iz razpisnih po-

gojev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 4. 2002.
Občina Šempeter-Vrtojba

Št. 37/2002 Ob-67916
1. Naročnik: Občina Turnišče, Štefana

Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Naslov naročnika: Štefana Kovača

73, 9224 Turnišče tel.: 02/572-13-70,
02/572-10-60, faks 02/573-50-41, el. na-
slov: obcina.turnisce@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v Občini Turnišče – V. faza
– Nedelica, Gomilica.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Nedelica, Gomilica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 8.
2002, dokončanje 31. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentaci-
ja: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče, Občinska uprava, dodatne
informacije Marjan Gjura, 02 572-10-60.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak de-
lovni dan med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: cena za razpisno do-
kumentacijo je 25.000 SIT – plačilo s pre-
nosnim nalogom Atrij Odranci d.o.o., št.
03125-1009808936 s pripisom “razpisna
dokumentacija – kanalizacija Nedelica, Go-
milica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Turnišče, Šte-
fana Kovača 73, 9224 Turnišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 2002 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe: višina ga-
rancije je 10% od vrednosti razpisanih del,
trajanje garancije je 90 dni od datuma od-
daje ponudbe in ostale garancije, ki so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 90 dni od dneva
izstavitve 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum o sprejemu odlo-
čitve: ponudba mora veljati najmanj do
31. 7. 2002, sklep o sprejemu ponudbe
bo izdan do 10. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, refe-
rence ponudnika, garancija ponudnika na
izvedena dela.

16. Morebitne druge informacije: inve-
stitor si pridržuje pravico do spremembe raz-
pisanih del glede na razpoložljiva sredstva.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002

Občine Turnišče

Ob-67915
1. Naročnik: Občina Bloke.
2. Naslov naročnika: Občina Bloke,

Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
tel. 01/70-98-918, faks 01/70-98-917.

3. (a) Vrsta in opis storitve: izgradnja
vodovoda – odsek Mramorovo – Hiteno
v dolžini 1.520 m.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Občina Bloke – odsek
Mramorovo pri Pajkovem – Hiteno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe del: čas izvedbe
del je 45 dni od uvedbe v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: na Občini
Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
tel. 70-98-918, 70-98-916;

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 24. 5. 2002, vsak dan od 8. do
12. ure;

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika št
01000-0100002718 s pripisom izgradnja
vodovoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 28. 5. 2002 do 11. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Bloke.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljav-
nosti  sprejemljivih  finančnih  zavaro-
vanj resnosti ponudbe, če so v tem
postopku zahtevana: za zavarovanje
resnosti ponudbe predložiti bančno garan-
cijo v višini 1% od vrednosti ponudbe (brez
DDV) in mora veljati trideset dni po izteku
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja: v
skladu z določili zakona o izvrševanju prora-
čuna iz proračuna občine in pomoči sklada
SAPARD.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe
(47. člen ZJN): notarsko overjena pogodba
o skupnem nastopu, v kateri mora biti dolo-
čen zastopnik in njegova polnomoč, da na-
stopa v imenu skupine.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. čle-
nu zakona o javnih naročilih: listinski
dokazi, kot je opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: ponudba mora biti veljavna 60
dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma do
podpisa pogodbe. Naročnik bo predvido-
ma sprejel odločitev v 7. dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – 85%,
– reference – 10%,
– dolžina garancijske dobe za izvedena

dela – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum in številka predhodnega

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

javo: 17. 4. 2002.
Občina Bloke
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Št. 352-05-04/2000-54 Ob-67919
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,

8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
čistilne naprave za naselje Črmošnjice.
Ocenjena vrednost del je 33,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

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

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del: av-
gust 2002, dokončanje del: oktober 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Semič, Šte-
fanov trg 9, 8333 Semič, tel. 07/356-53-60,
kontaktna oseba: Jože Butala.

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

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: 10.000 SIT za razpis-
no dokumentacijo ponudniki poravnajo z
virmanom na transakcijski račun št.
01000-0100015910.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: torek, 21. 5. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, oseba: Renata Bukovec – taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 21. 5.
2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Semič.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti banč-
no garancijo v višini 5% ponudbene vredno-
sti in mora veljati 60 dni od dneva odpiranja
ponudb. Pri oddaji ponudbe mora ponudnik
predložiti potrdilo banke o pridobitvi ban-
čnih garancij za izpolnitev pogodbenih ob-
veznosti 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 skla-
du 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): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 80%, plačilni pogoji –
10%, reference – 5%, finančna sposobnost
ponudnika – 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: prva objava.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. april 2002.

Občina Semič

Št. 410-05/2001-1/3 Ob-67926
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Naslov naročnika: Starše 93, 2205

Starše, tel. 02/686-48-00, faks
02/686-48-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
sistema fekalne kanalizacije (primarni
vodi s hišnimi priključki) v naselju Pre-
polje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedba pro-
jektov ni predvidena.

4. Kraj izvedbe: Občina Starše – nase-
lje Prepolje.

5. Sprejemljivost ponudb: variantne po-
nudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 15. 7.
2002, dokončanje marec 2003, predviden
rok 8 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Star-
še, Starše 93, 2205 Starše; Bojan Grus,
tel. 02/686-48-06.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 5. 2002
do 20. 5. 2002, v času uradnih ur (ponede-
ljek, sreda in petek med 8. in 12. uro ter v
sredo med 14. in 16. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na TR, št.
01000 0100009023, s sklicem na št.
410-05-2002-1, v višini 30.000 SIT (DDV
je vključen), z namenom nakazila “Pristojbi-
na za JN kanalizacija Prepolje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Starše, Občinska upra-
va, Starše 93, 2205 Starše, v tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2002 ob 12. uri, Občina Starše, Star-
še 93, sejna soba II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od razpisane vrednosti javnega naroči-
la. Trajanje garancije je do izteka veljavnosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanja na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev pod-
pisanega pravnega akta o skupnem nastopu
z navedbo pooblaščenega ponudnika.

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

a) da je ponudnik oziroma njegov po-
dizvajalec v zadnjih treh letih opravil vsaj
eno delo v višini najmanj 150 mio SIT in še
tri dela v višini najmanj 70 mio SIT (upošte-
vane bodo samo reference s priporočili za
tovrstna dela – izgradnja fekalne kanaliza-
cije),

b) da ponudnik ponudi najmanj 60-dnev-
ni plačilni rok,

c) da je ponudnik sposoben delo opravi-
ti v predvidenem roku,

d) da ima ponudnik poravnane obvezno-
sti do podizvajalcev,

e) da ima ponudnik na razpolago tehnič-
ne in kadrovske zmogljivosti za izvedbo jav-
nega naročila,

f) da je odgovorni vodja gradbišča vodil
vsaj tri objekte, katerih vrednost, za posa-
mezni objekt, je presegla 50 mio SIT,

g) da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditev delovnih pogojev in

h) da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – največ 60 točk,
b) reference s priporočili – največ 20

točk,
c) rok izvedbe del – največ 10 točk,
d) plačilni pogoji – največ 10 točk.
Podrobnejši opis bo v navodilih za odda-

jo ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka predhodnega raz-

pisa, če je: Uradni list RS, št. 8 z dne 1. 2.
2002, Ob-63161 (410-05/2002).

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila odposlana
18. 4. 2002.

Občina Starše

Ob-67927
1. Naročnik: Mestna občina Kranj Slo-

venski trg 1, 4000 Kranj in Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, e-mail:
Obcina.kranj@kranj.si in Komunala Kranj,
javno  podjetje,  d.o.o.,  Ulica  Mirka  Vad-
nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-113-00,
faks 04/20-424-49, e-mail: JPK@Komu-
nala-Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je rekonstrukcija Ceste Staneta
Žagarja na odseku od križišča z Bleiwei-
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sovo cesto do križišča z Gregorčičevo in
Zoisovo ulico v skupni dolžini 280 m:

– preddela,
– zemeljska dela in temeljenje,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– prometna oprema,
– javna razsvetljava,
– vodovod.
Predvidena vrednost del je 50,000.000

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 iz-
bran en sam izvajalec.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del po
20. 6. 2002. Rok izvedbe do 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Mestni občini Kranj Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Boštjan Zavrl, po
tel. 04/237-31-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 6. 5. 2002
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT materialnih
stroškov plačati na T.R. Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, št.
01000-0100006404, pri čemer navedite
namen plačila: “plačilo razpisne dokumen-
tacije za rekonstrukcijo ceste Staneta Ža-
garja.“

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 2002 ob 12. uri, v prostorih Mestne
občine Kranj (sejna soba št. 8).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 1. 8. 2002.

11. Pogoji  financiranja  in  plačila
in/ali  sklicevanje  na  določila  v  predpi-
sih: rok plačila najmanj 60 dni od prejema
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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izvedbo del v predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 1. 8. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 17. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60, rok izvedbe 15, garancijska doba 15 in
reference 10.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Mestna občina Kranj
Komunala Kranj, JP, d.o.o.

Št. 011-04-2/2002 Ob-67928
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
podpornega zidu na R3-633/1099
Bitnje–Jereka od km 0 + 818 do
km 0 + 844.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-633 Bitnje–
Jereka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe: 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unov-
či v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira delno naročnik iz proračun-
skih sredstev Republika Slovenije in delno
Občina Ravne s proračuna občine Ravne.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe,
potem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugod-
nejša (47. člen Zakona o javnih naro-
čilih): ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupina izva-
jalcev lahko predloži ponudbo o skupni iz-
vedbi javnega naročila v skladu s 47. čle-
nom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (dolo-
čen v,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste – Služba
za javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 248/02 Ob-67949
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek

5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija kanalizacije Žalec (K1030,
K1037).

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

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

4. Kraj izvedbe: Žalec, Občina Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; rok dokončanja glede na finan-
čna sredstva investitorja, najkasneje do de-
cembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno komunalno
podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, Ža-
lec –Polona Barič, univ. dipl. biol.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
– RS o plačilu materialnih stroškov na žiro
račun št. 50750-601-19709 – Javno ko-
munalno podjetje Žalec d.o.o. s pripisom:
Razpis – Kanalizacija Žalec, ali ob plačilu
na blagajni podjetja v višini 15.000 SIT.

Priloženo mora biti tudi potrdilo o re-
gistraciji ter davčna številka podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
lec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50; faks 03/713-67-70.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Žalec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT, kar je 2,5% od ocenjene vrednosti.
Trajanje garancije je do 20. 6. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detaj-
lno 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): skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 6. 2002 in 24. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najnižja ponujena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventuelno ma-
njši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponu-
dniku. V nobenem primeru ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Št. 344-01-33/98-3 Ob-67974
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, tel.
05/335-01-35.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Ceste IX. korpusa v Solkanu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2002, dokončanje po terminskem planu,
razvidnem v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Stojan Vičič,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 05/335-01-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 20. 5. 2002.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2002 do
12. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2002 ob 13. uri, steklena dvorana
Mestne občine Nova Gorica.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, 31. 5.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

Ob-67997
1. Naročnik: Dom upokojencev Podbr-

do.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 33,

5234 Podbrdo.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev

in ureditev mansarde, nadzidava prizid-
ka in ureditev plinske postaje v Domu
upokojencev Petrovo brdo.

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

vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet javnega naročila in se
ne morejo prijaviti na izvajanje posamezne-
ga sklopa ali za izvajanje del iz posamezne-
ga sklopa.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je tudi pridobitev projektne dokumenta-
cije: projekt izvedenih del (PID).

4. Kraj izvedbe: Petrovo brdo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek julij
2002. Čas izvedbe je 5 mesecev po uvedbi
izvajalca v delo, vključno z izdelavo projek-
tne dokumentacije PID in pridobitvijo upora-
bnega dovoljenja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Dom upo-
kojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5234
Podbrdo, po predhodni najavi na tel.
041/728-625 (kontaktna oseba naročni-
ka Uroš Kodelja u.d.i.g., Projekt, d.d. No-
va Gorica)

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan od 9. do 12. ure po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na tran-
sakcijski račun 04750-0000349833, sklic
00 6657; Projekt, d.d. Nova Gorica

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Podbrdo,
Podbrdo 33, 5234 Podbrdo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 6. 2002 ob 11. uri v prostorih
Doma upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33,
5234 Podbrdo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je junij 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 80%, podatki o ponudniku 20%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Uroš Kodelja, tel. 041/728-625.

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: predhodnega razpisa ni
bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Dom upokojencev Podbrdo

Ob-67998
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.

2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000, Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smre-
karjeva 1, 3000 Celje, tel. 03/425-33-11,
faks 03/425-33-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
toplotne izolacije na vročevodih v Celju.

(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 po-
nudbo 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 do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Energetika Ce-
lje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
tajništvo-poslovna sekretarka Mateja Fider-
šek - za razpisno dokumentacijo. Zahtevo
po posredovanju razpisne dokumentacije po
pošti, je potrebno posredovati pisno po poš-
ti na isti naslov.

Kontaktni osebi za dodatne informacije:
Aleš Dolžan, tel. 03/425-33-21, Ljubomir
Prelog, tel. 03/425-33-41. Ponudniki lah-
ko zahtevajo dodatne informacije o javnem
naročilu pisno najkasneje do 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb. Od-
govori 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 doku-
mentacija posredovana naslednji dan po
prejemu pisne zahteve.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 12.000 SIT (znesek
vključuje DDV), na transakcijski račun Ener-
getike Celje, j.p., d.o.o., št. 06000 -
0141785102, pri Banki Celje, d.d., z na-
vedbo predmeta plačila: razpisna doku-
mentacija za sanacijo toplotne izolacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 23. 5. 2002 do
12. ure. Tudi v primeru predložitve ponud-
be priporočeno po pošti, je zadnji rok odda-
je ponudbe kot je naveden.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje - v primeru ose-
bne vročitve na isti naslov v tajništvo, po-
slovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki

pa lahko oddajo ponudbo tudi priporočeno
po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 5.
2002, ob 12. uri, na sedežu podjetja Ener-
getika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje (sejna soba, II. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastilo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik, mora v ponudbi kot zagotovilo za re-
snost ponudbe, predložiti nepreklicno ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo
na prvi poziv, v višini 1,000.000 SIT, z ve-
ljavnostjo do 15. 7. 2002. Ponudnik mora v
ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi iz-
javo 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 zahteval in ju
ob podpisu pogodbe o izvajanju predložil,
če bo naročnik to zahteval.

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): sku-
pni akt o izvedbi naročila (ponudnik-podiz-
vajalci), pogodba.

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

a) ponudnik mora navesti podizvajalce in
področje dela, ki ga bo posamezen podiz-
vajalec izvajal ter dokazila o njihovi uspo-
sobljenosti za ta dela, kot to velja za ponu-
dnika,

b) predložiti je potrebno pooblastilo pro-
izvajalca opreme in registracijo za tovrstna
dela (F/45.21).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejetju ponudbe - v mesecu
juniju 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena - ponder 0,80, reference - pon-
der 0,20. Način uporabe meril bo oprede-
ljen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) naročnik si pridržuje pravico spremem-
be fizičnega in vrednostnega obsega javne-
ga naročila z ozirom na razpoložljiva denar-
na sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spre-
menjenih okoliščin oziroma odstopiti od jav-
nega naročila (podpisa pogodbe). V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova,

b) naročnik ni dolžan oddati naročilo naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da naročilo ne odda nobenemu po-
nudniku,

c) naročnik si pridržuje pravico, da lahko
najkasneje do 6 dni pred potekom roka za
predložitev ponudb spremeni razpisno do-
kumentacijo. To spremembo bo naročnik

izdal v obliki “Dopolnila k razpisni dokumen-
taciji”, ki jo bo posredoval vsem, ki so dvig-
nili razpisno dokumentacijo .

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 352-1/02-02 Ob-67999
1. Naročnik: Občina Hajdina.
2. Naslov naročnika: Zgornja Hajdina

45, 2288 Hajdina, tel. 02/788-30-30, faks
02/788-30-31, e-mail: obcina.hajdina@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
javne razsvetljave ob glavni cesti G1-1,
odsek 246 Maribor-Hajdina, pododsek
Slovenja vas-Hajdoše, km 16,000 -
19,000.

(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: Slovenja vas, Hajdoše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hajdi-
na, Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina, kon-
taktna oseba Valerija Šamprl, tel.
02/788-30-30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2002,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (v ceno je vklju-
čen DDV), znesek je potrebno nakazati na
transakcijski račun naročnika št.
01000-0100017656, sklicna številka:
352-1/02-02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do torka
28. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hajdina, Zgornja Hajdi-
na 45, 2288 Hajdina, s pripisom: Izvedba
javne razsvetljave ob glavni cesti G1-1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v torek 28. 5.
2002 ob 13. uri, v prostorih občine Hajdi-
na, Zgornja Hajdina 45.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni 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): po-
godba.

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 45,
2288 Hajdina.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Občina Hajdina

Št. 35101-64/02-47/03 Ob-68000
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbeno – obrtniških in instalacijskih
del za adaptacijo, nadzidavo in dozida-
vo osnovne šole Franceta Prešerna v
Kranju.

(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: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu del in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del 6. 7.
2002, dokončanje del 30. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za družbene javne slu-
žbe Slovenski trg 1, 4000 Kranj – prevzem
razpisne dokumentacije v tajništvu – soba
št. 162, tel. 04/237-31-61, dodatne infor-
macije: Aleš Tišler, tel. 04/237-35-86.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na transakcijski račun MOK št.
01000-0100006404. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik izkazati
z dokumentom (položnica, virman), iz kate-
rega je razvidno plačilo razpisne dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do petka 31. 5.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Oddelek
za družbene javne službe – tajništvo, soba
št. 162, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 5. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Mestne občine Kranj, soba št. 8.

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

a) Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% pogodbene vrednosti z rokom
veljavnosti do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

b) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil ga-
rancijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe.

c) Izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 5% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob primopredaji izvršenih del.
Veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku 60 dni po uradnem preje-
mu in potrditvi mesečnih situacij s strani
nadzornika in naročnika.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
datum odločitve o izbiri 7. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – 70 točk,
Točke za ceno se obračuna po naslednji

enačbi:
Št. točk = (najnižja cena / ponujena ce-

na) x 70
b) reference – 30 točk,
Točke za reference se obračuna glede

na število zgrajenih objektov, brez večjih
reklamacij, enake ali večje vrednosti v zad-
njih 3 letih na naslednji način: 3-4 objekti –
10 točk; 5-9 objektov – 20 točk; 10 ali več
objektov – 30 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Projektna dokumentacija (PGD-PZI)
bo na vpogled v dneh od 13. 5. 2002 do
17. 5. 2002 v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba
193, ob predhodni najavi na tel.
04/237-35-86 ali 04/237-31-61.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Mestna občina Kranj

Št. 407-185/2002 Ob-68026
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, faks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
dela kletne etaže Kemijskega inštituta v
Ljubljani.

(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, Hajdrihova 19.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek julij
2002 – dokončanje avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, do-
datne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 4. 2002,
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 20.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo soba št. 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2002 ob 14. uri, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljublja-
na, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, sej-
na soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: skladno z
določili pogojev iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno 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 do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ogotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 407-171/2002 Ob-68027
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, faks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
objekta šolske športne dvorane za Sred-
njo šolo Srečka Kosovela v Sežani.

(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: Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2002 – dokončanje november 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, do-
datne informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 4. 2002,
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 20.000 SIT, virmansko plačilo na
transakcijski račun 19100-0010023743,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo soba št. 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 2002 ob 13. uri, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Urad
za investicije, Trubarjeva 3/V, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno 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 do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ogotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 462-37/00-144 Ob-68102
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,

1330 Kočevje, tel. 01/89-38-237; faks
89-83-230.

3. (a) Opis in obseg gradnje: komu-
nalno opremljanje športne dvorane in
vrstnih hiš v ulici Cesta na stadion v
Kočevju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov, ali za vse skupaj: dela se oddajo v
celoti v skupni vrednosti ca. 142,000.000
SIT za tri leta, v letošnjem letu se izvede 1.
sklop v vrednosti 30,500.000 SIT.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Cesta na stadion v Ko-
čevju (med dijaškim domom in reko Rinžo).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek:
predvidoma do 15. 7. 2002, dokončanje:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo
na: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, pri Ivanu Maroltu, tel.
01/89-38-237.

(b) Datum, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: v času urad-
nih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 17. 5.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokazilo o plačilu 40.000
SIT materialnih stroškov; transakcijski račun:
01000 – 0100005240.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 30. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče, Ljub-
ljanska c. 26, 1330 Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% ocenjene vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z določili Zakona in na-
vodila o izvrševanju proračuna v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: naroč-
nik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo predloženo v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje

ponudbe, ponudnike bo investitor oziroma
naročnik obvestil z obvestilom o oddaji na-
ročila v roku 45 dni po uspelem javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji:

a) ponudbena cena 75%,
b) fiksnost cen 10%,
c) pogoji plačila (minimalni rok plačila 60

dni) 5%,
d) garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Maroltu, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
Kočevje, tel. 89-38-237, v uradnih urah.

17. Datum in številka predhodnega
razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Občina Kočevje

Št. 462-12/97-144 Ob-68103
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,

1330 Kočevje, tel. 01/89-38-237; faks
89-83-230.

3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-
no opremljanje v naselju Dolnje Ložine
III. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov, ali za vse skupaj: dela se oddajo v
celoti v skupni vrednosti ca. 21,000.000
SIT za dve leti, v letošnjem letu se izvede 1.
sklop v vrednosti 9,400.000 SIT.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: naselje Dolnje Ložine
pri Kočevju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek:
predvidoma do 1. 8. 2002, dokončanje:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo
na: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, pri Ivanu Maroltu, tel.
01/89-38-237.

(b) Datum, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 17. 5.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokazilo o plačilu 10.000
SIT materialnih stroškov; transakcijski račun:
01000 – 0100005240.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 28. 5. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče, Ljub-
ljanska c. 26, 1330 Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: za resnost
ponudbe se zahteva menična garancija v viši-
ni 10% ocenjene skupne vrednosti del.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z določili Zakona in na-
vodila o izvrševanju proračuna v roku 60 dni
od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe po-
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša:
naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo predloženo v razpisni dokumen-
taciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe, ponudnike bo investitor oziroma
naročnik obvestil z obvestilom o oddaji na-
ročila v roku 45 dni po uspelem javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji:

a) ponudbena cena 80%,
b) fiksnost cen 10%,
c) garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Maroltu, Občina Kočevje, Ljubljanska
26, Kočevje, tel. 89-38-237, v uradnih
urah.

17. Datum in številka predhodnega
razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Občina Kočevje

Št. 361-03-4-2/02 Ob-68114
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, faks: 05/728-07-31, tel.:
05/728-07-85, e-pošta: ssklad.postoj-
na@studioproteus.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: soinve-
stitorstvo in izgradnja varovanih stano-
vanj (ca. 570 m2) ter izgradnja prizidka
pri Domu upokojencev v Postojni (prizi-
dek do III. gradbene faze, ca. 400 m2).

(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: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v

skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek junij
2002, dokončanje maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Sta-
novanjski sklad občine Postojna, Ljubljan-
ska 4, 6230 Postojna, Brigita Kidrič, faks:
05/728-07-31, tel.: 05/728-07-85, e-poš-
ta: ssklad.postojna@studioproteus.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po predhodnem plačilu
in predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: za razpisno dokumen-
tacijo je potrebno plačati 30.000 SIT na
ŽR št.: 52200-695-95037, Stanovanjski
sklad občine Postojna, namen nakazila:
razpisna dokumentacija varovana stanova-
nja - prizidek.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno petka
31. 5. 2002, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Po-
stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pisar-
na št. 4.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v petek, 31. 5. 2002 ob 10.30, Sta-
novanjski sklad občine Postojna, Ljubljan-
ska 4, 6230 Postojna, pisarna št. 4.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 90 dni od potr-
ditve posamezne situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ponudbi priložiti pravni
akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, v
takem primeru odgovarjajo vsi ponudniki na-
ročniku solidarno in neomejeno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002, odločitev o ponudbi pred-
vidoma do: 10. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki v naj-
večji meri ustreza merilom: cena izvedbe,
višina povračila stroškov inženiringa, pro-
dajna cena varovanih stanovanj, ostale ugo-
dnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega izmed ponudnikov, v koli-
kor bo cena izvedbe presegla pričakovano
vrednost; naročnik si pridržuje pravico, da
se izvede samo del razpisanih del; obvezno
je investitorstvo izbranega izvajalca v obse-
gu vseh varovanih stanovanj; razpis za prizi-
dek velja samo za III. gradbeno fazo; ostalo
v razpisni dokumentaciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Stanovanjski sklad
občine Postojna

Št. 103 Ob-68127
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava

Domžale-Kamnik d.o.o., Domžale.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,

1230 Domžale, tel. 01/724-65-00, faks.
01/722-04-90.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija starega plinohrama v silos za
gnilo vodo in filtrat.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: možna oddaja ponudbe za grad-
bena dela, strojno-elektro opremo in dela
ločeno, vendar imajo prednost celotne po-
nudbe.

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

4. Kraj izvedbe: lokacija CČN Domžale
Kamnik.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 26. 6. 2002, končanje del v roku
do 2 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v poslovni stavbi Študljan-
ska 91, direktor mag. Olga Burica, Peter
Cerar, vodja procesa .

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 11. ure do vključno 10. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT s plačilom na
ŽR LB Domžale št. 50120-601-30895.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 3. 6.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Centralna čistilna naprava Dom-
žale Kamnik d.o.o., Domžele, Študljanska
91, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 6. 2002 ob 12. uri na sedežu
podjetja.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po iz-
vedenih situacijah.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 8. 2002, predvidoma odločitev o spre-
jemu ponudbe do 17. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: po-
nudbena cena, kakovost vgrajenih mate-
rialov in opreme, ter izvedbe, garancijska
doba z garancijo za odpravo napak, refe-
rence, datum začetka in končanja del, pla-
čilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ogled objekta in projektov po
predhodnem dogovoru. Naročnik si pridr-
žuje pravico, da investicije ne izvede delno
ali v celoti zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: prvič v letu 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o., Domžale

Št. 4/1 Ob-68128
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e-ma-
il: loska-dolina@loska-dolina.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
III.b faze OŠ Heroja Janeza Hribarja, Sta-
ri trg.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Stari trg pri Ložu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
mesecu juliju 2002, dokončanje del v me-
secu avgustu 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Lo-
ška dolina, Robert Gradišar, inž. grad., tel.
01/70-57-808.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 12.
ure, od 6. 5. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT, TRR
01000-0100002621, Občina Loška doli-
na.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 5. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2002 ob 9.30, v sejni sobi
Občine Loška dolina.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,

– reference ponudnika,
– garancijski rok;
vse v skladu z merili iz razpisnih pogo-

jev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
12. 6. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Občina Loška dolina

Št. 110-1/02 Ob-68147
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: HC Raz-
drto – Vipava, Rebernice.

(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 naslednjih
sklopih:

– sklop 1 - Gradnja deviacije 1-4/1 na G
I-12, viadukta 6-0/1 in prestavitev vodovo-
da V 14, oporni zid Z1A,

– sklop 2 - Gradnja deviacije 1-3/1 goz-
dne poti in podvoz 3-2/1,

– sklop 3 - Gradnja vodooskrba Zgornje
Vipavske doline v času gradnje HC,

– sklop 4 - Gradnja viadukta 6-4/1 -
Šumljak.

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

4. Kraj izvedbe: HC Razdrto - Vipava;
Rebernice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del:

– sklop 1 - 10 mesecev od uvedbe izva-
jalca v delo,

– sklop 2 - 8 mesecev od uvedbe izva-
jalca v delo,

– sklop 3 - 18 mesecev od uvedbe izva-
jalca v delo,

– sklop 4 - 20 mesecev od uvedbe izva-
jalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Franc Žagar,
inž. grad. Družba za državne ceste d.o.o.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-281 faks 01/30-94-231.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije za posamezen sklop,
oziroma 120.000 SIT za vse razpisane sklo-
pe lahko ponudniki poravnajo na blagajni
DDC (soba 104) oziroma z virmanom na
TRR št. 02923-0014562265 pri Novi Ljub-

ljanski banki d.d. v korist Družbe za državne
ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 11. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 6.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v I. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predloži-
ti tudi bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 9,980.000 SIT za sklop 1, v
višini 2,450.000 SIT za sklop 2 in v višini
30,530.000 SIT za sklop 3 in v višini
75,600.000 SIT za sklop 4. Bančna ga-
rancija za resnost ponudbe mora biti ve-
ljavna 172 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev in kredita Autovie Venete. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni 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): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 31. 10. 2002. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 26. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:/

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 107-110 z
dne 28. 12. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
19. 4. 2002.

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

Ob-68148
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of the Expressway
Razdrto – Vipava; Rebernice.

(b) If it is projected that parts of the works
or a group of works from the order be
awarded individually, the scope of the
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groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or eve-
rything together:

– Item 1 Construction of deviation 1-4/1
on G I-12, viaduct 6-0/1 and relocation of
water pipeline V 14, retaining wall Z1A,

– Item 2 Construction of deviation 1-3/1
forest path and underpass 3-2/1,

– Item 3 Construction of water supply
for the upper Vipava valley during construc-
tion of the expressway,

– Item 4 Construction of viaduct 6-4/1
– Šumljak.

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is in-
cluded: /

4. Location of the performance of
Works: Expressway Razdrto – Vipava; Re-
bernice.

5. Acceptability of alternatives: Alterna-
tives are not acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The completion period for the
Item 1 – 10 months from the time the Con-
tractor is introduced into Works; for the Item
2 – 8 months from the time the Contractor
is introduced into Works; for the Item 3 –
18 months from the time the Contractor is
introduced into Works, and for the Item 4 –
20 months from the time the Contractor is
introduced into Works.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the
tender documentation at this address:
Družba za državne ceste d.o.o. (DDC),
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, room no.
103/I; the contact person is Oto Rubinič,
B.Sc. C.Eng., phone: 01/47-88-331, fax
01/47-88-332.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: the tender
documentation will be available every work-
ing day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.

(c) Bidders may obtain tender documen-
tation for selection of the contractor under
an open procedure from the address given
below on payment of a non-refundable sum
amounting to SIT 30,000.00 for individual
sets, or to SIT 120,000.00 for all tendered
sets (including value added tax), or to the
countervalue thereof in any convertible cur-
rency. Payment must be made by bank
transfer to transaction a/c no:
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
Banka d.d. for payment in SIT or for pay-
ment in foreign currency to bank giro ac-
count no.: 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d. Ljubljana in the name of State
Roads Company, d.o.o. and marked “za
razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by 9:00
a.m. on 11th June 2002 at the latest will be
accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče
(mail room), room 105/I.

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 11th June 2002 at 10 a.m. at
this address: Ministrstvo za promet (Minis-

try of Transport), Langusova 4, Ljubljana,
conference room on the 1st floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable Bid Security, if required in this pro-
cedure: The Bid must be accompanied by a
Bid Security in the amount of SIT
9,980,000.00 for the Item 1, of SIT
2,450,000.00 for the Item 2, of SIT
30,530,000.00 for the Item 3 and of SIT
75,600,00.00 for the Item 4. The validity of
the Bid Security shall be 172 days counted
from the Bid Opening Date.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the proper funds of the Mo-
torway Company in the Republic of Slove-
nia, DARS d.d. and the loan awarded by the
Autovie Venete S.p.A, Italy.

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Pub-
lic Procurement Act, Article 47): In accord-
ance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifica-
tion, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procure-
ment Act: In accordance with the tender
specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: The Bid validity is
142 days or up to 31st October 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is
26th July 2002.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder is:
In accordance with the tender specifications.

16. Possible other information about the
tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The previous Public tender was published
on 28th December 2002, Off. Gazette no.
107-110/01.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 19th April 2002.

Motorway Company in the
Republic of Slovenia - DARS d.d.

Št. 434 Ob-68155
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. (a) Opis in obseg gradenj: izgradnja
servisnega kompleksa Elektro Primor-
ska v Kromberku – objekt B.

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

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica (Krom-
berk), Ul. V. Vodopivca.

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

dokončanja: 1. september 2002 – 28. fe-
bruar 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške razpisne do-
kumentacije 15.000 SIT z vključenim DDV
ponudniki poravnajo z virmanom na račun
št. 52000-601-22566, sklic na št. 38051
–ter številko te objave, s pripisom razpisna
dokumentacija- izgradnja servisnega kom-
pleksa – B.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 6. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2002 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe brez DDV, katera
veljavnost je 40 dni od izdaje obvestila o
oddaji naročila.

11. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da povprečni letni čisti prihodki od
prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj trikratne ponudbene vrednosti, da
finančni položaj ustreza po ZFPPod, da je v
zadnjem zaključnem računu izkazal poslo-
vanje z izgubo, vendar največ 30% ponud-
bene vrednosti brez DDV in da bo opravil
vsaj 30% skupnih del z lastnimi delavci.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 28. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok izgradnje,
reference.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 19. 4. 2002.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

Št. 031-01-295/02-24 Ob-68205
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju

54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
02/765-09-00, faks 02/765-09-01.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: poslovno
stanovanjski objekt – III. podaljšana
gradbena faza.

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

4. Kraj izvedbe: Videm pri Ptuju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe v petih mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Vi-
dem, kontaktna oseba Darinka Ratajc, tel.
02/765-09-00.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolaga za plačilo 10.000 SIT, na TR
01 000100017268, s pripisom za razpi-
sno dokumentacijo.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 3. 6. 2002 do 12.
ure, ponudbe po tem roku ne bodo upoš-
tevane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe morajo biti oddane na naslov: Ob-
čina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Vi-
dem pri Ptuju.

Ponudba mora biti oddana in v zaprti in
žigosani kuverti, z navedbo točnega naslo-
va naročnika. Ponudba naj ima obvezno pri-
pisano “Javni razpis 1/02 – Ponudba za
izgradnjo Poslovno stanovanjskega objekta
– III. podaljšana faza”.

10. Navedba finančnega zavarovanja
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje določila v predpisih: po zako-
nu o izvrševanju proračuna.

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002, predviden datum odločitve
20. 6. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom, na Občini Videm, pri Da-
rinki Ratajc, dipl. ekon.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Občina Videm

Št. 01-351-01-9/01 Ob-68207
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstruk-

cija vodovoda Dolenja vas – Lipovec.
(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: Dolenja vas, Lipovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. 6. 2002
do 20. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, oddelek za okolje in prostor, kontaktna
oseba Alojz Pahulje, tel. 837-20-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
29. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačljivo na ži-
ro račun številka 01000-0100005434. Do-
kazilo o plačilu mora biti priloženo ponudbi.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 5. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Ribnica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo po mesečnih situacijah v skladu s po-
godbo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: od 29. 5. 2002 do 15. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 80%,
– rok izvedbe 10%,
– reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 22. 4. 2002.
Občina Ribnica

Št. 296/02 Ob-68211
1. Naročnik: Občina Divača.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

3 A, 6215 Divača, tel. 05/73-10-930, faks
05/73-10-940.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovodi
v Vremski dolini, II. faza, VI. etapa: vodo-
vod Betanja – Brežec – Goriče, etapa:
Goriče.

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

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

4. Kraj izvedbe: Goriče pri Divači.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
17. 6. 2002, zaključek del do 20. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Diva-
ča, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, tel.
05/731-09-30, faks 05/731-09-40, Krista
Gombač.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan v delovnem času Občine Diva-
ča do vključno 28. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na transakcij-
ski račun št. 01000-0100006016, odprt
pri Banki Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 28. 5. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Divača, Kolodvorska
ulica 3 A, 6215 Divača.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 28. 5. 2002 ob 12. uri, v pro-
storih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A,
Divača.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v višini 10% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz proračunskih sred-
stev, plačilni rok najmanj 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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Občina Divača

Št. 352-01/357/02-03 Ob-68233
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,

8350 Dolenjske Toplice; tel.
07/384-51-85, faks 07/384-51-90.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Rigelj – Cerovec I.a in II. faza
(Bušinec).

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 11. 6.
2002, dokončanje 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rok Barbič,
Mateja Perko.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (v ceni je vklju-
čen DDV) na TRR št. 01000-0100015716,
sklic 352-01/357.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Dolenjske Toplice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe na zne-
sek 1,000.000 SIT, za čas do 23. 6. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila izvršenih je 60 dni od uradnega pre-
jema računa oziroma situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 11. 2002, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo sprejeta v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 4. 2002.

Občina Dolenjske Toplice

Ob-68238
1. Naročnik: Občina Hoče - Slivnica,

2311 Hoče.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta

15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, tele-
faks 02/616-53-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbenih, gradbeno-obrtniških in insta-
lacijskih del ter opreme za adaptacijo in
nadzidavo učilniškega trakta II. faza pri
Osnovni šoli Franca Lešnika - Vuka v
Slivnici pri Mariboru (ocenjena vrednost
150,000.000 SIT z DDV).

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

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

4. Kraj izvedbe: Mariborska cesta 4,
Slivnica, 2312 Orehova vas.

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

končanja ali čas izvedbe: od 24. 6. do
30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hoče -
Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
Liljana Mezgec, tel. 02/616-53-20, tele-
faks 02/616—53-30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 5. 2002,
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača 10.000 SIT na
TRR 01000-010000 9411 za namen plači-
la “Pristojbina za javni razpis OŠ Slivnica”,
sklic na št. 70-20002.

Ponudniki, ki so že vplačali pristojbino
po razveljavljenem razpisu lahko prevzame-
jo razpisno dokumentacijo po tem javnem
razpisu brez doplačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 5. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hoče - Slivnica, Pohor-
ska cesta 15, 2311 Hoče, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Hoče - Slivnica v Hočah, Pohorska
cesta 15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti, z veljavnostjo do izročitve
bančne garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik bo plačeval izvršena dela na podla-
gi začasnih mesečnih situacij, z zamikom 60
dni od uradnega prejetja potrjene situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z iz-
branim izvajalcem bo sklenjena pogodba za
izvedbo celotnih razpisanih del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik je lahko
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je re-
gistrirana za dejavnost, ki je predmet razpi-
sa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa
potrebna dovoljenja.

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

sprejemu ponudbe: do 31. 7. 2002, 14. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naj-
ugodnejša ponudba po merilih:

– ponudbena cena: 75%,
– reference zgrajenih šolskih objektov:

10%,
– reference strokovnega kadra: 10%,
– oprema izvajalca: 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 4. 2002.
Občina Hoče - Slivnica

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 718 Ob-68235

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku – vrsta in opis
storitve: Zdravstvene storitve po prilogi 1B
zap. št. 25, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 33 z dne 12. 4. 2002, Ob-67180,
str. 2999, se naslednje točke popravijo in
se pravilno glasijo:

1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet d.o.o.

2. Naslov naročnika: Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-22-460,
faks 01/58-22-440.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Branka Rorman, tel. 01/58-22-500.

9. (b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanski pot-
niški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.

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

Ljubljana

Ob-67904
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Polž Maribor.
2. Naslov naročnika: Rapočeva ul. 13,

2000 Maribor, tel. 02/320-20-40, faks
02/320-20-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
dobava gotove prehrane za varovance
zavoda, sklic na prilogo 1B, št. 17.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena delitev po sklopih.

5. Kraj izvedbe: delno na sedežu ponu-
dnika, delno pri naročniku.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitve takoj po podpisu pogodbe.
Storitev se bo opravljala za čas veljavnosti
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Varstveno
delovni center Polž Maribor, Rapočeva ul.
13, 2000 Maribor, Darinka Klavs, tel.
02/320-20-40, faks 02/320-20-41. Za-
interesirani ponudniki morajo predložiti do-
kazila o plačilu dokumentacije (kopija vir-
mana, položnica).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na žiro račun VDC Polž
Maribor, št. 51800-603-36238.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Varstveno delovni center Polž
Maribor, Rapočeva ul. 13, 2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 12. uri, v prostorih
VDC Polž Maribor, Rapočeva ul. 13, 2000
Maribor.

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

12. Pogoji financiranja in plačilo in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: dolo-
čila 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti ime in strokovno izo-
brazbo odgovorne in kontaktne osebe za
izvedbo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od roka določenega za oddajo
ponudb. Predvideni rok za odločitev o spre-
jemu ponudbe je najkasneje do 4. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

VDC Polž Maribor

Št. 4803 Ob-67905
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o (NEK), Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenija, telefaks +386/7/49-21-528;
e-mail: breda.vidmar@nek.si, tel.
+386/7/48-02-348.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: inženirska pod-
pora pri izvajanju determinističnih in ver-
jetnostnih analiz.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško.

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

končanja ali čas izvedbe: junij 2002 - maj
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: NEK, Služba
uvozne nabave, Breda Vidmar, tel.
07/48-02-348.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 6. 2002, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vr-
bina 12, 8270 Krško, Breda Vidmar.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 6. 2002, ob 12. uri, Krško.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma pri-
spetja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnične rešitve - 30%;
2. kvalificirani kadri - 20%;
3. cena in plačilni pogoji - 30%;
4. reference - 10%;
5. čas izvedbe - 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 4. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 64-01/2002 Ob-67914
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

2327 Rače, faks 02/609-60-18, tel.
02/609-60-15, e-mail: simona@ra-
ce-fram.com.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov osnovnošolskih otrok v Občini Ra-
če-Fram – za OŠ Rače in OŠ Fram.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naroči-
lo šolskih prevozov se odda kot celota.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ra-
če-Fram.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za obdobje od 1. 9. 2002 do
31. 8. 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v vložišču Občine
Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Poobla-
ščena oseba: Simona Antolič, tel.
02/609-60-15, faks 02/609-60-18, e-ma-
il: simona@race-fram.com.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od dne-
va te objave, do roka predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun 01000-0100008829.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do srede, 29. 5.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače (tajništvo).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, 30. 5. 2002 ob 9. uri, v
sejni sobi Občine Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti; veljavna do 30. 7.
2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z veljavnim Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupni izvedbi naročila z opredeli-
tvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ni zahtevanih dodatnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s skaterimi se vozijo sku-
pine otrok in Pravilnik o mininimalnih tehnič-
nih in drugih pogojih za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 7. 2002. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 6. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Občina Rače-Fram

Št. 011-04-2/2002 Ob-67929
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: razvojni pro-
jekt – zajem podatkov o križiščih.

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 in velja za
celotni predmet naročila.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 1 leto po sklenitvi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 3.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 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 št. 21/I)

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 9. uri, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 320/III.nadstropje

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

čna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: iz-
plačila se izvajajo na podlagi poročila o
opravljenem delu in izdanega računa. Rok
plačila je 30 dni po prejemu računa. Pred-
plačil ni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupnem nastopanju.

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

– ponudnik v letu pred objavo tega raz-
pisa ni imel blokiranega žiro računa,

– ponudba velja za celotno razpisano na-
ročilo,

– odgovorni nosilec naloge ima univerzi-
tetno izobrazbo, je redno zaposlen pri po-
nudniku in je sodeloval pri vsaj enem izmed
navedenih referenčnih del,

– vsaj eno referenčno delo (raziskava,
strokovno delo,…), ki se navezuje na pred-
met tega naročila,

– ponudnik zagotavlja vse potrebne te-
hnične zmogljivosti za izvedbo naročila,

– ponudnik ima izpolnjene zapadle ob-
veznosti do zunanjih sodelavcev oziroma po-
dizvajalcev, ki sodelujejo pri nalogi.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 8. 2002 (90 dni
po odpiranju ponudb), predvideni datum
odločitve o izbiri je 28. 5. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Skupna ocena ponudbe sestoji iz ocen:

Vplivni delež

1. obrazložitve naloge (Oobr) 30%
2. sposobnosti ponudnika (Osp) 30%
3. zanesljivosti ponudnika (Ozan) 5%
4. roka izdelave (Ori) 5%
5. cene ponudbe (Ocp) 30%
    skupaj 100%

Posamezne ocene se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):

T = 30 * Oobr + 30 * Osp + 5 * Ozan +
+ 5 * Ori + 30 * Ocp

Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. K3601-4/2002 Ob-68004
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne

občine Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ul. 6,

Koper, tel. 05/66-46-421, telefaks
05/66-46-420.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: upravljanje več
stanovanjskih objektov v lasti Mestne
občine Koper.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možno je ponuditi upravljanje enega objek-
ta ali več objektov.

5. Kraj izvedbe: Koper, Prade, Dekani,
Ankaran.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del julij
2002, zaključek del do odpovedi pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper (pritličje desno), dodatne in-
formacije na tel. 05/66-46-428.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51400-652-61972, sklic na
številko 00 3601-4-2002, znesek 8.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 5. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va ulica 10, Urad za nepremičnine, Koper,
ali osebno v sprejemno pisarno Mestne ob-
čine Koper.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10 (pritli-
čje levo).

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju pogojev po 41. členu Zakona o
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javnih naročilih je merilo za izbor najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Št. 50-336-97/02 Ob-68016
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail andrej.sobo-
can@mail.ir-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: odvoz, pranje,
likanje in dostava perila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Linhartova 51.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inštitut za re-
habilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, Servi-
sna služba, dodatne informacije Andrej So-
bočan, tel. 01/47-58-246, razpisna
dokumentacija se lahko zahteva osebno ali
pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na ŽR št.
50102-603-48428 APP Ljubljana, s pripi-
som razpisna dokumentacija perilo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Servi-
sna služba, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 5. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhar-
tova 51.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v veliko-
sti 10% razpisane vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 45 dni.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 6. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo Ljubljana

Št. 17123-04-308/22-02 Ob-68021
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: prevajalske storitve.

Sklic na vrsto storitve po prilogi I B Zako-
na o javnih naročilih (št. kategorije: 27).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: izvaja-
nje prevajalskih storitev je razdeljeno na:

– sklop A: Pisno prevajanje,
– sklop B: Konsekutivno in/ali simultano

prevajanje,
– sklop C: Lektoriranje.
5. Kraj izvedbe: storitve se bodo izvajale

v državi ter po potrebi tudi drugje po svetu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe v celoti ali po posameznih
sklopih in za posamezni tuj jezik, drugih
variant ponudbe naročnik ne bo upošteval.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvajanja: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
čas enega leta, z možnostjo podaljšanja za
eno leto s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tve je 1. 8. 2002, predvideni datum zaključ-
ka pa 1. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Sektor za finance, plan in investi-
cije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade, dodatne informa-
cije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30802202.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 20. 5. 2002, najkasneje
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 2002,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo, v primeru udeležbe podizva-
jalcev, izročiti naročniku dve lastni bianco
menici s pooblastilom za izpolnitev in upo-
rabo, kot pogoj za veljavnost pogodbe naj-
kasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe.

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, ki je izstavljen
po izvedeni storitvi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:

– Zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja,
ZZVO (Ur. l. RS, št. 32/94, 9/98);

– Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem za-
kona o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št.
90/98);

– Statut zbornice RS za zasebno varova-
nje (Ur. l. RS, št. 6/01).

(c) Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
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hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samo-
stojni podjetniki posamezniki, društva ter fizič-
ne osebe., ki bodo predložili zahtevane doku-
mente v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 12. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom:

– za pisno prevajanje in lektoriranje: ce-
na, strokovna priporočila, izobrazba, storil-
nost, delovne izkušnje,

– za konsekutivno in/ali simultano pre-
vajanje: cena, strokovna priporočila, izo-
brazba, delovne izkušnje.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 90415-4/2002-4 Ob-68084
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Geodetska upra-

va Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava državne
topografske karte v merilu 1:50.000
(DTK 50) in vojaške topografske karte v
merilu 1:50.000 (VTK 50) po posamez-
nih nalogah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naroč-
nik bo oddal javno naročilo po nalogah:

4.1. Pripravljalna dela ter zajem dopol-
nitev in sprememb (za 4 liste DTK 50 in
VTK 50).

4.2. Obdelava tiskanih listov TK 50 (15
tiskanih listov TK 50).

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca, v skladu z zahtevami iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek po uve-
ljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
pa je 4. 11. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
29. 5. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: negotovinsko
plačilo  v  višini  5.000 SIT  na  žiro  račun
50100-840-061-6163 18 25127-
7141998-00002002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 5. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2002 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 5% od vsote ponudbenih cen
posameznih nalog.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 5. 7. 2002, naročnik bo sprejel odločitev
o izbiri predvidoma do 10. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 60 točk, izvedbeni rok do 20 točk, iz-
kušnje in reference ponudnika na primerlji-
vih delih do 10 točk, izkušnje nosilcev (ključ-
nega osebja) do 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjana Duhovnik, tel.
01/478-49-02, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-68085
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/55-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: periodične meri-
tve, preizkusi in pregledi elektroenerget-
skih naprav.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

končanja ali čas izvedbe: predvidoma od
22. 7. 2002 do 5. 9. 2002, oziroma skla-
dno z možnimi odklopi posameznih elektro-
energetskih naprav.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR 26330-0012039086. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 21. 5. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj - Ponudba”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 5. 2002
ob 10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob želez-
nici 27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba oziro-
ma dogovor o skupnem nastopu.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje splo-
šnih pogojev, mora ponudnik predložiti tudi:

– menico za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti -
original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti - original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– pozitivne reference firme kot izvajalca
podobnih del na večjih energetskih objektih
v času od 1. 1. 1998 do sedaj,

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– izpolnjene podatke komercialnega de-
la ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odloči-
tve o sprejemu ponudb bo sprejeta predvi-
doma v 15 dneh od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti) do 90,
– pozitivne reference do 10.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Viktor Marolt.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 4. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-68087
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-13, telefaks 01/588-92-27.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: oddaja dejav-
nosti vzdrževanja in popravil službenih
vozil.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljnaa, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: oddaja dejav-
nosti za obdobje petih let od podpisa po-
godbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek logistike, IV.
nadstropje, soba 400. Dodatne informacije
se dobijo samo na pisno zahtevo po faksu
01/588-92-27 ali po elektronski pošti na
naslovu: vital.hribar@energetika-lj.si ali to-
maz.vetrih@energetika-lj.si. Kontaktni ose-
bi sta Vital Hrabar in Tomaž Vetrih.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro do vključno datuma odpi-
ranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 5. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek logistike Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, IV. nadstropje, soba 400.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 5.
2002 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT z veljavnostjo do 20. 7.
2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po opravljenih storitvah.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, najem-
nina, prevzem zaposlenih delavcev, konce-
sija za vozila znamke Renault, program dela
v najetem objektu, nadomestna vozila, od-
zivni čas, tehnični pregledi, rok plačila, kri-
tje stroškov ureditve službene dovozne ce-
ste in parkirišča, ostali pogoji, razvidni iz
razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 20. 7. 2002, 10. 6.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena vrednost najemnine - 60%,
– število strokovno usposobljenega

osebja za posamezne vrste storitev - 10%,
– popust na cene storitev glede na vsa-

kokratni veljavni cenik - 10%,
– popust na cene rezervnih delov in vgra-

jenega materiala glede na vsakokratni vel-
javni cenik – 10%,

– popust na cene za zagotovitve nado-
mestnih vozil glede na vsakokratni veljavni
cenik - 5%,

– popust na cene za najem vozil glede
na vsakokratni veljavni cenik - 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 23 z dne
15. 3. 2002, Ob-65662.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 04/2002 Ob-68089
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-221 faks
02/23-55-266.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: priloga IA – storitve, toč-
ka 1. storitve vzdrževanja in priloga I B –
storitve, točka 27. druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.

5. Kraj izvedbe: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Koroška cesta 158,
Maribor ter Univerzitetni športni center Leo-
na Štuklja, Koroška c. 130, Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: vzdrževalna dela
in administrativne storitve za obdobje od
1. 7. 2002 do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Slomškov trg 15, Maribor, Vlasta Sa-
gadin, tel. 02/23-55-221.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT – na
žiro račun Univerze v Mariboru št.
51800-603-30869.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 2002 ob 11. uri, v prostorih Univerze v
Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 15. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni rok,
– odzivni čas,
– število zaposlenih delavcev,
– reference.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 4. 2002.
Univerza v Mariboru

Št. 03/2002 Ob-68090
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-221, faks
02/23-55-266.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: priloga 1A – sto-
ritve točka 14, storitve čiščenja stavb.

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: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Koroška cesta 158,
Maribor ter Univerzitetni center Leona Štu-
klja, Koroška c. 130, Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: storitve čiščenja
za obdobje od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Slomškov trg 15, Maribor, Vlasta Sa-
gadin, tel. 02/23-55-221.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  10.000 SIT  na
žiro račun Univerze v Mariboru, št.
51800-603-30869.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15,
Maribor.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeni 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: ponudbe morajo velja-
ti do 15. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni rok,
– odzivni čas,
– reference,
– število zaposlenih delavcev.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Univerza v Mariboru

Št. 313-44/01 Ob-68105
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000

Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje po-

sebno zahtevnih strokovnih storitev
(strokovno – svetovalno – izvedbeno – or-
ganizacijsko – tehnično delo, ki je v osnovi
rezervirano za določene poklice in ga ureja-
jo področni predpisi); delo se nanaša oziro-
ma je v zvezi z investicijami v javne zdrav-
stvene zavode ter ga sestavlja naslednja za-
ključena storitev.

Strokovne in tehnične storitve pri izdela-
vi standardov in normativov, ki obsegajo:

Izdelava standardov in normativov za 3
vrste javnih zdravstvenih zavodov (JZZ):

– zdravstveni dom z gravitacijskim ob-
močjem 50.000 prebivalcev, z aplikacijami
na več ali manj prebivalcev,

– splošna bolnišnica s 400 posteljami, z
aplikacijami na več ali manj postelj,

– zavod za zdravstveno varstvo z gravita-
cijskim območjem 200.000 prebivalcev, z
aplikacijami na več ali manj prebivalcev.

Izdelajo se na osnovi primerjalnih analiz
standardov in normativov primerljivih držav,
obstojece področne zakonodaje, pravil stro-
ke in Nacionalnega programa zdravstvene-
ga varstva Republike Slovenije – zdravje za
vse do leta 2004.

Obdelava vsakega od navedenih JZZ se
izvede na treh nivojih:

1) celoten objekt,
2) vsi njegovi oddelki, funkcionalni sklo-

pi, službe itd.,
3) vsak prostor posebej.
Standardi  in  normativi  se  izdelajo

glede na:
– pod 1. točko: lokacijo, prometno ure-

ditev, arhitekturno zasnovo in gradbene ele-
mente, komunikacije, infrastrukturo, ener-
getiko, požarno varnost itd.,

– pod 2. točko: dejavnost, medicinsko
funkcionalne zahteve, sanitarno higienske
zahteve, varstvo pri delu, požarno varnost,
instalacijske zahteve itd., tloris v primernem
merilu s spiskom prostorov in površinami

– pod 3. točko: tloris z vrisano opremo v
merilu 1:50, določitvijo fizikalno bivalnih po-
gojev, materialov, instalacijskih razvodov in
priključkov itd.

Za vse tipe JZZ skupno: spisek celotne
opreme s specifikacijo in zbir standardov in
normativov, izraženih glede na število po-
stelj, pregledov in storitev ter našim razme-
ram primerno ceno na m2.

Kot poseben del naloge se smatra izde-
lava: zbira vseh zakonov in predpisov v zve-
zi z investicijami v JZZ.

Faze izdelave:
1. faza – izdelava vzorčnega primera iz-

delka;
2. faza – izdelava normativov za celotno

bolnišnico (400 postelj in aplikacije na več
ali manj) kot podlago Pravilniku za izdajo
verifikacij javnim zdravstvenim zavodom;

3. faza – dokončanje naloge (po zgoraj
navedenem opisu del).

Ocenjena vrednost javnega naročila je
80,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti podana za celoten pred-
met javnega naročila.

5. Kraj izvedbe: značaj naloge ne opre-
deljuje kraja izvedbe.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so nesprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek v juniju
2002, rok izvedbe:

1. faza 4 mesece,
2. faza 8 mesecev.
3. faza 12 mesecev.
Skupaj 24 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za zdravje, Sektor za investicije, Dunajska
105/1. nadstropje, Ljubljana, tel.
560-19-52, Anita Vidovič (dokumentacija),
Zorislava Cimperman (informacije).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 15. uro do datuma za predložitev
ponudb.

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

9. (a) Datum, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 5. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vloži-
šče), Štefanova 5, Ljubljana, v zaprti ovojni-
ci, z dobro vidno oznako: “Ne odpiraj –
javni razpis – standardi in normativi”. Na
hrbtni strani mora biti naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 16. 5. 2002 ob 13. uri v sejni
sobi Sektorja za investicije Ministrstva za
zdravje, Ljubljana, Dunajska 105, 1. nad-
stropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: finančno zavarovanje v
višini 3% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega zahtevka ob
koncu vsakega meseca izvajanja storitve na
osnovi predanega izdelka dogovorjenega
obsega 90%, po upešno opravljeni reviziji
ostalih 10%.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe: en po-
nudnik – lahko s podizvajalci, ali – dva ali
več partnerjev v skupnem poslu z obvezno
solidarno odgovornostjo vseh, od katerih
pa je samo eden poslovodeči.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41. do 43. členu ZJN – 1 in zahtev po
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
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ritve: Zakon o graditvi objektov in ostala
področna zakonodaja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dne 14. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– reference (nad zahtevanimi) 30%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Pisna vprašanja na-
ročniku so možna, vendar morajo prispeti
na njegov naslov najkasneje do 15. 5.
2002. Naslov: Ministrstvo za zdravje, Sek-
tor za investicije, 1000 Ljubljana, Dunajska
105.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Ministrstvo za zdravje RS

Ob-68129
1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Ti-

tov trg 1, Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320

Velenje, faks 03/89-61-654.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov.

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: poslovni prostori se na-
hajajo v Občini Velenje: Titov trg 1, Kopali-
ška 3, Prešernova 1, Šaleška 19, Vila Ro-
žle, Turistično informacijski center – TIC.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2003, za
obdobje treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Urad župana
in splošnih zadev mestne občine Velenje,
Janja Kastelic, tel. 03/89-61-702, e-mail:
janja.kastelic@velenje.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure, najkasneje do 23. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, št. transakcij-
skega računa: 01000-0100018432, s pri-
pisom za razpisno dokumentacijo – čišče-
nje poslovnih prostorov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
št. 28/1.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 90 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): /

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 5. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: najkasneje v roku 30
dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Velenje

Št. 110-1/02 Ob-68149
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tov PGD, PZI in PZR - nadgradnja TK
omrežja ob AC Primorski krak.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: območje avtocest z ob-
jekti od AC baze Ljubljana do AC baze Kozi-
na z odcepom do CP Dane in mejnega pre-
hoda Fernetiči.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 3 mesece po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Marko Kova-
čič, univ. dipl. inž. el. - DARS d.d., Izposta-
va Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana, tel.
01/30-09-927 faks 01/30-09-901.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ce-
ste d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 5. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29. 5.
2002 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 288.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lasntih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 27. 11. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 12. 7.
2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
19. 4. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Št. 110-1/02 Ob-68150
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava
gradbeno-tehničnega dela študije vari-
ant na odseku Jagodje – Lucija in izdel-
ava končnega elaborata s predlogom
najprimernejše variante.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: HC Jagodje - Lucija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
celotne predmetne naloge študije variant je
155 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strok-
ovne informacije posreduje Marjan Kovač,
univ. dipl. inž. grad. - DDC, Einspielerjeva
6, Ljubljana tel. 01/30-94-248, faks
01/30-94-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 5. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29. 5.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 720.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodil-
nega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 27. 11. 2002. Datum
odločitev o sprejemu pondube je 12. 7.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
19. 4. 2002.

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

Št. 403-05-21/2002 Ob-68206
1. Naročnik: Občina Miklavž na Drav-

skem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204

Miklavž na Dravskem polju, tel.
02/629-68-20, faks 02/629-68-28.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izdelava inve-
sticijske in projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo OŠ in dograditev športne
hale Miklavž.

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

5. Kraj izvedbe: Občina Miklavž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 150 dni od pod-
pisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Miklavž, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, kontaktna oseba: Zlatka
Šmarčan.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: čas za
prevzem razpisne dokumentacije je čas
trajanja razpisa vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti

dokazilo plačilu pristojbine na TR št.
01000-0100009508, v višini 25.000 SIT,
z namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis: Projektiranje OŠ“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Miklavž, Nad izviri 6,
2204 Miklavž.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 6. 2002 ob 9. uri, v Občini Mi-
klavž na Dravskem polju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora skupaj s ponudbo predložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti. Trajanje garanci-
je 40 dni po sprejemu sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: plačilo
po mesečnih situacijah.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): sa-
mostojni izvajalec v sodelovanju s podizva-
jalci, ki jih navede v ponudbi ali skupina
izvajalcev, če le-ta predloži pravni akt o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani.

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

– predložitev najmanj treh potrjenih stro-
kovnih priporočil za že izvedena dela za
objekte OŠ v obdobju zadnjih petih let v
vrednosti najmanj 200 milijonov SIT,

– da je odgovorni projektant projektiral
najmanj tri dela na projektih OŠ v zadnjih
petih letih v vrednosti najmanj 100 milijo-
nov SIT,

– podjetje in odgovorni projektanti na
vseh področjih morajo biti vpisani v inženir-
sko zbornico za kar je predložiti potrdila,

– dokazilo o zavarovanju projektantske
dejavnosti,

– BON 1in 2 – pogoji opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi in upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Ali morajo ponudniki navesti imena
in strokovne kvalifikacije osebja, odgovor-
nega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– reference ponudnika in odgovornih

projektantov na OŠ – 60%,
– ponudbena cena – 40%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka predhodnega

razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 4. 2002.
Občina Miklavž na Dravskem polju
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ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. RTV 006/2002 Ob-68006
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

in dograditev pasivnega dela univerzalne-
ga strukturiranega kabelskega ožičenja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava pro-
jektov: /

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

Popravek
Ob-68158

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po omejenem postopku za dobavo me-
dicinskega materiala in drugega materiala
za nego, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002 se:

popravi 5. (b) in (c) točka in se pravilno
glasi

5. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: od objave pa
do vključno 15. 5. 2002 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51400-603-3143 s pripisom –
za razpisno dokumentacijo za medicinski
material.

Popravi se 6. (a) točka in se pravilno
glasi:

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prija-
ve: do vključno 15. 5. 2002 do 12. ure.

Popravi se 11. točka in se pravilno glasi:
11. Datum, ko bodo morali kandidati

predvidoma predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati morajo predložiti ponudbe predvi-
doma do 1. 7. 2002. Odločitev o sprejemu
ponudbe bo predvidoma 3. 7. 2002.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 309 Ob-67996
1. Naročnik: Osnovna šola Mirana Jarca.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 8,

8340 Črnomelj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in

mesni izdelki – perutnina – mleko in
mlečni izdelki – kruh in pekovski izdelki
– sadje in zelenjava – sadni sokovi –
splošno prehrambeno blago.

(b) Kraj dobave: na lokaciji naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar bodo morali biti ponu-
jeni vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-

lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR Zavoda za tehnično izobraževa-
nje št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-309.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 22. 5. 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v RD.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklenile za 12 me-
secev, razen za sklop sadje in zelenjava, pri
katerem bo 4-mesečni rok.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 4. 2002.

Osnovna šola Mirana Jarca, Črnomelj

4. Kraj izvedbe: celotno območje Re-
publike Slovenije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slo-
venija, Sektor informatike - tajništvo, Moj-
ca Žnidaršič, Kolodvorska 2, 1550 Ljublja-
na, faks 01/475-42-20 ali preko interneta
na spletnem naslovu: http://www.rtv-
slo.si/razpisi/

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: rzpisna dokumentacija v pi-
sni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 1/475-42-20 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna ver-
zija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa stane 3.600 SIT z vklju-
čenim DDV. Način plačila je negotovinski,
na račun pri APP, Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja. Spletno verzijo pla-
ča ponudnik le v primeru oddaje ponudbe.
Potrdilo o vplačilu spletne verzije z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja mora po-
nudnik poslati na telefaks št. 01/475-42-20
najkasneje v roku dveh delovnih dni po
opravljenem plačilu.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno dne 17. 5. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: RTV Slovenija - Vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.

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

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

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

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: za prvo izvedbo II. faze javnega naroči-
la: junij 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: odpiranje I. faze javnega naročila bo
javno, in sicer dne 17. 5. 2002 ob 11. uri v
prostorih RTV Slovenija - V. nadstropje, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

JZ RTV Slovenija
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 254/02 Ob-67898
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična bol-

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

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.

3. Datum izbire: 5. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 5. 2002 do 30. 6.

2002, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in De-
lovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3220 Velenje,

– 2. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3220 Velenje,

– 3. skupina: Era d.d., Prešernova 10,
3220 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 819.467,95 SIT,
– 2. skupina: 1,379.317,10 SIT,
– 3. skupina: 6,317.944,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– 1. skupina: 918.686,95 SIT,

819.467,95 SIT,
– 2. skupina: 1,756.157,55 SIT,

1,379.317,10 SIT,
– 3. skupina: 6,815.535,08 SIT,

6,317.944,15 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka, če je bil ob-
javljen: Uradni list RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 4. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 64-04-02/2001-21 Ob-67917
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9, 8333

Semič, tel.: 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@siol.net.

3. Datum izbire: 12. julij 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1 kos šolski minibus z 1 + 1 + 19 sedeži,
turbo dieselski motor moči najmanj 95
KW/129 KS, servo volan, ABS + ABD zavorni
sistem, minimalna medosna razdalja 4025
mm, stojna višina 1830 mm, elektronski taho-
graf, stabilizator na prednji osi, stabilizator na
zadnji osi ojačan, pogon na zadnji osi ter dvoj-
na zadnja kolesa z mehansko zaporo diferen-
ciala, stropna klima naprava za potnike, do-
datno Webasto ogrevanje, II. stopenjska ho-
mologacija vozila. OŠ Belokranjskega odreda
Semič, Semič 42, 8333 Semič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev; postopek za dodelitev naročila se zaklju-
čuje brez dodelitve naročila, ker nista bili
pridobljeni dve pravilni ponudbi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,690.529 SIT in 10,084.034 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 4. 2002.

Občina Semič

Št. 08-1/02 Ob-67940
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: Vrsta: ortopedske endoproteze; doba-
va: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. Cena – 70 točk; 2. refe-
rence proizvajalca – 30 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Vermex d.o.o., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana;

2. Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana;

3. LaboHem d.o.o., Kettejeva 16,
1230 Domžale;

4. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana;

5. Mollier d.o.o., Opekarniška 3,
3000 Celje;

6.Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: Vermex:
6,307.600,04 SIT; Johnson & Johnson:
2,396.331 SIT; LaboHem: 596.289,96
SIT; Impakta: 5,283.733 SIT; Mollier:
2,384.687,87 SIT; Auremiana:
9,532.688,34 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: Ponudbe niso primerljive, zaradi možne
prijave na posamezno vrsto blaga oziroma
komplet.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: 9. 11. 2001,
Ob-57888.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 462-02/11-02/0520-010 Ob-67941
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, General-
ni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 4. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup 1850 bund.
Dobava bund se bo vršila po razpisanih

lokacijah naročnika, in sicer po carinskih
uradih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– reference.
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja

80% vrednosti. Merilo pod 2. alineo “refe-
rence” predstavlja 20% vrednosti.

Cena se je preračunala v točke po na-
slednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena x 100) /
ponujena cena

Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti od 20,000.001 SIT do 40,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti nad 40,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje na-
ročnika in je prejel največje skupno število
točk, je bil izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za izdelavo bund je bil iz-
bran ponudnik Kroj Ljubljana d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 47,929.800,00
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,278.000 SIT in 47,929.800 SIT .
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 19. 4. 2002.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS

Št. 462-02/35-02/0520-010 Ob-67942
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, General-
ni carinski urad.
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2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 6. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup ekonom opreme.
Dobava in montaža bosta na razpisani lo-

kaciji naročnika, in sicer na Generalnem ca-
rinskem uradu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– reference.
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja

75% vrednosti. Merilo pod 2. alineo “refe-
rence” predstavlja 25% vrednosti.

Cena se je preračunala v točke po na-
slednji formuli:

 (minimalna cena x 100)
Cena v točkah = ----------------------------------------

ponujena cena

Ponudnik je prejel:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 20,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 30,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik, ki je izpolnjeval vse pogoje na-
ročnika in je prejel največje skupno število
točk, je bil izbran kot najugodnejši ponudnik
za predmet javnega naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo in montažo
ekonom opreme je bil izbran ponudnik Pri-
mat d.d., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 19,737.410,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,132.620 SIT, 19,737.410,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 19. 4. 2002.
Minstrstvo za finance

Carinska uprava RS

Ob-67946
1. Naročnik: OŠ Ljudski vrt Ptuj.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 10,

2250 Ptuj, tel./faks 02/745-17-21.
3. Datum izbire: 19. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

prehrambeno blago, na naslov naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Celjske mesni-

ne d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
2. sadje in zelenjava: Mercator SVS d.d.,

Rogozniška cesta 8, Ptuj,
3. kruh in pekovski izdelki: Pekarna Po-

stojna d.o.o., Kolodvorska 5c, Postojna,

4. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,

5. ostala živila: Mercator SVS d.d., Ro-
gozniška cesta 8, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
1. meso in mesni izdelki: 6,512.212,65

SIT,
2. sadje in zelenjava: 1,291.940 SIT,
3. kruh in pekovski izdelki: 4,272.635

SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 1,610.998,49

SIT,
5. ostala živila: 4,704.459,53 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. meso in mesni izdelki: 7,699.932,60

SIT, 6,512.212,65 SIT,
2. sadje in zelenjava: 1,291.940 SIT,

1,291.940 SIT,
3. kruh in pekovski izdelki: 7,003.425,45

SIT, 4,272.635 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 2,102.535

SIT, 1,610.998,49 SIT,
5. ostala živila: 5,404.538 SIT,

4,704.459,53 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Karmen Mlakar.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 6 z dne 25. 1. 2002, Ob-62744.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ni.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 4. 2002.

OŠ Ljudski vrt Ptuj

Ob-67947
1. Naročnik: Osnovna šola Boštanj, Boš-

tanj 54a, 8294 Boštanj.
2. Naslov naročnika: Boštanj 54a, 8294

Boštanj.
3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– kruh; Boštanj 54a,
– mleko in mlečni izdelki; Boštanj 54a,
– meso in mesni izdelki; Boštanj 54a,
– splošno prehrambeno blago; Boštanj

54a,
– sadje in zelenjava; Boštanj 54a,
– jajca; /
– čaji; /
– sadni sokovi in napitki; Boštanj 54a,
– ribe; /
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz pe-

rutnine; Boštanj 54a,
– pecivo; Boštanj 54a.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena cena do 12 točk,
– kompletnost do 10 točk,
– rok dobave do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki do 6

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji do

4 točke,
– reference do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Pekarna Kruhek, Karel Kozole s.p., Trg

svobode 40, 8290 Sevnica;
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana,

– Mesarija Bobič, Marija Bobič s.p., Pr-
vomajska 26, 8290 Sevnica;

– Mercator Dolenjska d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;

– Janez Imperl s.p., Drožanjska 39, 8290
Sevnica;

– /
– /
– Fructal živilska industrija d.d., 5270 Aj-

dovščina;
– /
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250

Ptuj;
– Gostinsko podjetje Sevnica, d.d., Trg

svobode 1, 8290 Sevnica.
7. Pogodbena vrednost:
– kruh: 1,236.662,75 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,044.704 SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,146.860 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

1,109.198,60 SIT,
– sadje in zelenjava: 1,177.600 SIT,
– jajca: /
– čaji: /
– sadni sokovi in napitki: 888.942 SIT,
– paštete: /
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perut-

nine: 1,381.515,40 SIT,
– pecivo: 1,243.521,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– kruh: 1,520.797,23 SIT, 1,236.661,75

SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,159.445,20

SIT, 2,044.704 SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,976.680 SIT,

3,146.860 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

1,109.198,60 SIT, 1,109.198,60 SIT,
– sadje in zelenjava: 1,228.600 SIT,

1,108.750 SIT,
– jajca: /
– čaji: /
– sadni sokovi in napitki: 917.362 SIT,

888.942 SIT,
– paštete: /
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perut-

nine: 1,381.515,40 SIT, 1,381.515,40 SIT,
– pecivo: 1,243.521,40, 1,015.382,50

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 16. 4. 2002.
Osnovna šola Boštanj

Ob-67950
1. Naročnik: Osnovna šola Ludvika Pli-

berška.
2. Naslov naročnika: Lackova cesta 4,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga in živil po skupinah:

1. žita in mlevski izdelki (okvirna vrednost
3,960.000 SIT),
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2. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki (okvirna vrednost 17,600.000 SIT),

3. mleko in mlečni izdelki (okvirna vre-
dnost 9,900.000 SIT),

4. meso in mesni izdelki (okvirna vrednost
22,000.000 SIT),

5. razno prehrambeno blago (okvirna vre-
dnost 12,100.000 SIT),

6. ribe, zamrznjena in konzervirana zele-
njava (okvirna vrednost 5,940.000 SIT),

7. ostalo (okvirna vrednost 8,800.000
SIT).

Kraj dobave: Osnovna šola Ludvika Pli-
berška Maribor, Lackova cesta 4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
Izbrani ponudniki iz posameznih skupin so
dosegli najvišjo oceno glede na ponujeno
ceno in plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– žita in mlevski izdelki: Žito d.d., Ljublja-
na, Mlinotest d.d., Ajdovščina;

– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki: Agro Styria d.o.o., Pesnica, Donats
d.o.o., Hoče, Žito d.d., Ljubljana;

– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mle-
karne d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas;

– meso in mesni izdelki: Mesarija Stevan
Babič s.p., Maribor, Mesarstvo Igor Bračič
s.p., Maribor;

– razno prehrambeno blago: Petlja
d.o.o., Ptuj, Koloniale veletrgovina d.d., Ma-
ribor, Kolinska d.d., Ljubljana;

– ribe, zamrznjena in konzervirana zele-
njava: Vigros d.o.o., Murska Sobota, Koloni-
ale veletrgovina d.d., Maribor;

– ostalo: Geaprodukt d.o.o., Ljubljana,
Petlja d.o.o., Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
1. 1,798.220 SIT, 1,032.909,80 SIT;
2. 5,129.400 SIT, 7,909.650 SIT,

7,649.640 SIT;
3. 4,250.327,80 SIT, 4,111.389,20

SIT;
4. 6,740.100 SIT, 7,574.200 SIT;
5. 6,007.112,20 SIT, 5,788.276,66

SIT, 801.760 SIT;
6. 2,829.855 SIT, 3,056.059,30 SIT;
7. 5,500.650 SIT, 634.754,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 2,677.630,90 SIT, 618.384

SIT;
2. skupina: 7,909.650 SIT, 5,129.400

SIT;
3. skupina: 4,952.512,40 SIT,

4,111.389,20 SIT;
4. skupina: 10,092.335 SIT, 6,740.100

SIT;
5. skupina: 6,007.112,20 SIT,

801.760,75 SIT;
6. skupina: 3,778.935,22 SIT,

1,055.573,70 SIT;
7. skupina: 5,500.650 SIT, 634.754,40

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 4. 2002.

Osnovna šola Ludvika Pliberška

Št. 01/02 Ob-67951
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 01/25-15-516.
3. Datum izbire: 15. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup novih strežnikov Alpha arhitek-
ture s Compaq OpenVMS operacijskih
sistemom, integracija v obstoječe okolje
in vzdrževanje opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ADD d.o.o., Tbilisijska
85, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
275,072.371,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2; pravilni 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 308,692.800 SIT, 275,072.371,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 4. 2002.

Banka Slovenije

Št. 791-08-5/2002/1 Ob-67952
1. Naročnik: MP Uprava RS za izvrševa-

nje kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000

Ljubljana, faks 01/478-54-70, ur-
siks@gov.si.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dograditev lokalnega računalniškega
omrežja v ZPKZ Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elcos d.o.o., Vodmat-
ska 3, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,022.268,60
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka:
ODVZ.IT-1/2001 št. 43-18/2001/23 z
dne 22. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 4. 2002.

MP Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 0512/3-308/54-01 Ob-67948
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila, artikli za osebno rabo in drugi
potrošni material:

– sklop 1 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop 4 – prehrambeno blago in potro-

šni material,
– sklop 8 – sokovi, brezalkoholne in al-

koholne pijače,
– sklop 9 – ribe,
– sklop 10 – cigareti,
– sklop 13 – ribe – Debeli rtič,
– sklop 14 – prehrambeno in ostalo bla-

go – Debeli rtič,
– sklop 15 – artikli za osebno in potrošno

rabo – Debeli rtič,
– sklop 16 – prehrambeno in ostalo po-

trošno blago – Bohinj,
– sklop 17 – mleko in mlečni izdelki –

Center za oskrbo Gotenica,
– sklop 19 – živila, artikli za osebno rabo

in potrošno blago – Center za oskrbo Gote-
nica,

– sklop 26 – razno prehrambeno blago –
Center za tujce Ljubljana,

– sklop 28 – mleko in mlečni izdelki –
lcot Prosenjakovci,

– sklop 30 – razno prehrambeno blago –
lcot Prosenjakovci.

Kraj dobave:
– za sklope 1, 4, 8–10: Rocenska 56,

Ljubljana-Šmartno, Kotnikova 8, Ljubljana;
– za sklope 13–15: Jadranska 2, Anka-

ran;
– za sklop 16: Ribičev laz 59, Bohinjska

Bistrica;
– za sklopa 17 in 19: Gotenica, Kočev-

ska Reka;
– za sklop 26: Celovška cesta 166, Ljub-

ljana;
– za sklopa 28 in 30: Prosenjakovci 67c,

Prosenjakovci.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je glede na delno
neuspeli javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo živil, arti-
klov za osebno rabo in drugega potrošnega
blaga, pozval 26 kandidatov k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve. Na poziv se je odzvalo 6 kandidatov, ki
so pravočasno in pravilno predložili svoje po-
nudbe. Kandidati, katerih ponudbe so bile
pravilne, so bili pozvani k pogajanjem. Poga-
janja so potekala po merilih iz razpisne doku-
mentacije, in sicer: cena, strokovna priporo-
čila, certifikat ISO in finančno stanje ponu-
dnika, pri čemer se je naročnik lahko pogajal
le o merilu cena.

Glede na navedeno, je naročnik izbral
ponudnike, navedene v 6. točki te objave.

Za sklope 9, 14, 15 in 30, javno naročilo
ni uspelo in se javno naročilo za te sklope
odda z izvedbo novega odprtega postopka.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklopi 1, 17 in 28: Ljubljanske mlekar-
ne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,

– sklopi 4, 8, 10, 16, 19, 26: Mercator,
d.d., Sektor eksterne trgovine, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana,
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– sklop 13: Brumec – Ručigaj, d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš.

7. Pogodbena vrednost:
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 1 znaša 14,856.383,70 SIT brez DDV;
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 4 znaša 25,147.464,86 SIT brez DDV;
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 8 znaša 16,816.940,46 SIT brez DDV;
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 10 znaša 5,923.071,82 SIT brez DDV;
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 13 znaša 2,208.600 SIT brez DDV;
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 16 znaša 4,879.800,62 SIT brez DDV;
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 17 znaša 2,762.401,60 SIT brez DDV;
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 19 znaša 12,400.991,57 SIT brez
DDV;

– okvirna letna pogodbena vrednost za
sklop 26 znaša 4,607.197,95 SIT brez DDV;

– okvirna letna pogodbena vrednost za
sklop 28 znaša 1,622.300 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 14,856.383,70 SIT brez DDV;
– sklop 4: 25,147.464,86 SIT brez DDV;
– sklop 8: 16,816.940,46 SIT brez DDV;
– sklop 10: 5,923.071,82 SIT brez DDV;
– sklop 13: 2,442.895 SIT brez DDV,

2,208.600 SIT brez DDV;
– sklop 16: 4,879.800,62 SIT brez DDV;
– sklop 17: 2,762.401,60 SIT brez DDV;
– sklop 19: 12,400.991,57 SIT brez

DDV;
– sklop 26: 4,607.197,95 SIT brez DDV;
– sklop 28: 1,622.300 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddaja naročila blaga za dobavo živil,
artiklov za osebno rabo in drugega potrošne-
ga blaga, je potekala po postopku s pogaja-
nji brez predhodne objave na podlagi poziva
k sodelovanju, št. 0512/3-308/54p-7-01 z
dne 31. 8. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 4. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2002/005 Ob-68012
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000

Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.

3. Datum izbire: 12. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup programske opreme Informix.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: Informix oprema in storitve
so namenjeni za uporabo v Uradu vlade za
informiranje. V omenjenem Uradu imajo v
uporabi aplikacijo Infoklip, ki je bila dana v
produkcijo leta 1995. Leta 1999 je bilo ku-
pljenih 40 licenc Informix. Od leta 1999 do
danes se je obseg uporabnikov tako pove-
čal, da je potrebno uskladiti število licenc za

istočasne uporabnike na dejansko število.
Izbrani ponudnik je edini pooblaščeni Infor-
mix distributer v Sloveniji in je zato tudi edini
usposobljen, da izpolni predmetno naročilo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.o.o.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 20,307.528
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 17. 4. 2002.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 1-9/2001 Ob-68094
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00, faks
01/436-12-28.

3. Datum izbire: 6. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. enajst osebnih vozil,
2. eno terensko vozilo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena, odkupna
cena rabljenih vozil (za osebna vozila), uskla-
jenost z obstoječim voznim parkom naročni-
ka. Ponudbi uspešnih ponudnikov sta bili iz-
brani ob upoštevnju navedenih meril.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarje-
va 5, 1000 Ljubljana,

2. Suzuki Odar d.o.o., Jana Husa 1a,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. 20,880.035 SIT brez DDV,
2. 4,450.000 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 2 ponudbi,
2. 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. 27,122.909 SIT in 25,056.042 SIT

skupaj z DDV.
2. 5,440.000 SIT in 5,340.000 SIT sku-

paj z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 4. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS

Št. 55/3-6/2002 Ob-68095
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota, Murska Sobota.

2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, ulica dr. Vrbnjaka
6, 9000 Murska Sobota, tel. 02/532-10-10,
faks 02/521-10-07.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga, ter kraj doba-
ve: živila in ostalo prehrambeno blago po
sklopih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
triindvajset ponudb od katerih je bila večina
nepravilnih, zato se javni razpis v skladu s 1.
odstavkom 76. člena ZJN-1, razveljavi in po-
novi.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 4. 2002.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-68111
1. Naročnik: JVIZ Občine Mozirje, OE Vr-

tec Mozirje.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 25,

3330 Mozirje.
3. Datum izbire: 5. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, JVIZ Občine
Mozirje, OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25,
3330 Mozirje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 86 točk, strokovna
priporočila do 5 točk, lastna proizvodnja do
2 točki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas
za interventna naročila do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naroč7. ilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki:
1/1 Mesnine Žerak Rogatec, Franci Že-

rak s.p., Strmolska 9, 3252 Rogatec,
1/2 Jata d.d., Hladilniška pot 34, 1129

Ljubljana,
2. skupina: ribe:
2/1 Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
2/2 Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231

Ljubljana-Črnuče,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3/1 Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
3/2 Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Ma-

ribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor,
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
4/1 Pekarska družba Savinjski kruhek

d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,
4/2 Donats d.o.o., Bohovska cesta 21,

2311 Hoče,
4/3 Mišmaš d.o.o., Na trgu 52, 3330

Mozirje,
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
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5/1 Trgovska družba Žana d.d., Žalec,
Mestni trg 2, 3310 Žalec,

5/2 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica,

5/3 Era d.d. Velenje, Prešernova 10,
3504 Velenje,

5/4 Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,

6. skupina: sadje, zelenjava in stročni-
ce: Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504
Velenje,

7. skupina: konzervirani izdelki:
7/1 Era d.d. Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje,
7/2 Trgovska družba Žana d.d. Žalec,

Mestni trg 2, 3310 Žalec,
8. skupina: zamrznjeni izdelki:
8/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica,
8/2 Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš,
8/3 Ledo d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljub-

ljana-Črnuče,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi:
9/1 Era d.d. Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje,
9/2 Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana-Črnuče,
10. skupina: olja in izdelki: /,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago:
11/1 Era d.d. Velenje, Prešernova 10,

3504 Velenje,
11/2 Droga d.d., Industrjska cesta 21,

6310 Izola,
11/3 Trgovska družba Žana d.d., Žalec,

Mestni trg 2, 3310 Žalec.
29. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
1/1 – 6,964.706,96 SIT,
1/2 – 1,302.840 SIT,
2. skupina:
2/1 – 2,794.960 SIT,
2/2 – 3,024.528 SIT,
3. skupina:
3/1 – 1,289.689,08 SIT,
3/2 – 1,467.064,32 SIT,
4. skupina:
4/1 – 1,787.790,19 SIT,
4/2 – 2,537.503,61 SIT,
4/3 – 3,128.406,21 SIT,
5. skupina:
5/1 – 611.440 SIT,
5/2 – 221.325,68 SIT,
5/3 – 622.866,28 SIT,
5/4 – 230.797,06 SIT,
6. skupina: 3,170.814,85 SIT,
7. skupina:
7/1 – 1,604.728,02 SIT,
7/2 – 2,024.852 SIT,
8. skupina:
8/1 – 722.924,65 SIT,
8/2 – 1,065.256,25 SIT,
8/3 – 861.220,60 SIT,
9. skupina:
9/1 – 152.594,40 SIT,
9/2 – 173.964 SIT,
10. skupina: /,
11. skupina:
11/1 – 1,669.632,50 SIT,
11/2 – 283.295,45 SIT,
11/3 – 1,506.120 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 6,964.706,96 SIT,

1,302.840 SIT,
2. skupina: 3,228.581,73 SIT,

2,794.960 SIT,
3. skupina: 1,467.064,32 SIT,

51,446,40 SIT,
4. skupina: 3,128.406,12 SIT,

1,787.790,19 SIT,
5. skupina: 622.866,28 SIT,

221.325,68 SIT,
6. skupina: 3,170.814,85 SIT,

3,170.814,85 SIT,
7. skupina: 2,024.852 SIT, 250.580,43

SIT,
8. skupina: 1,441.339,42 SIT,

722.924,65 SIT,
9. skupina: 173.964 SIT, 67.024,38 SIT,
10. skupina: /,
11. skupina: 1,669.632,50 SIT,

283.295,45 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: glede na to, da je naročnik za dobavo
živil po posameznih skupinah izbral več po-
godbenih dobaviteljev se je v pogobah obve-
zal, da bo od vsakega dobavitelja dobavil
blago najmanj v višini 20% pogodbene vre-
dnosti. Ker naročnik za 10. skupino: olja in
izdelki ni prejel ponudb, bo ponudnika za
navedno skupino izbral po postopku oddaje
naročil male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 4. 2002.

JVIZ Občine Mozirje, OE Vrtec Mozirje

Št. 7 Ob-68114
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: specialna laboratorijska oprema:
naprava za nanašanje in procesiranje fi-
topolimera “Quaid automatic coat/deve-
lop track system“.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano
po postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave (84. člen, točka 2).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Proizvajalec-dobavitelj
opreme: RDL Equipment, Gilbert, Arizona.
Uvoznik opreme: ATR Computers d.o.o., Lin-
hartova 49a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,104.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba: 12,819.945,86 SIT
(brez DDV), najnižja ponudba: 12,104.000
SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dobavitelj je bil izbran na podlagi
zmožnosti, da zagotovi opremo v skladu z
zahtevami in specifikacijami laboratorija ter
strokovnih referenc in priporočil.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 4. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Ob-68130
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-02-000, telefaks:
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: komplet rezervnih delov črpalke In-
gersoll Rand, model 30APKD-5, Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo se dodeljuje na pod-
lagi tretje točke, 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: FLOWSERVE CORPO-
RATION PUMP DIVISION, P. O. Box 3565,
SCRANTON, PA 18505, USA.

7. Pogodbena vrednost: SIT
12,312.946,62.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 22. 4. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-14/2001-14 Ob-68131
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35.

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
3. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sveže meso in sveži mesni izdelki,

poltrajni suhomesnati izdelki (I. sklop),
– poltrajni mesni izdelki, trajni suho-

mesnati izdelki (II. sklop).
Vojašnice SV, Izobraževalni center Ig, Re-

stavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni cen-
ter Poljče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižji ponujeni predračun
za posamezen sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje
17, p.p. 459, 3000 Celje, za I. sklop, za vse
skupine lokacij,

– Kras d.d., Mirka Pirca 4, 6210 Seža-
na, za II. sklop.

7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za I. sklop je

139,000.000 SIT z DDV,
– pogodbena vrednost za II. sklop je

48,000.000 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop:
1. skupina lokacij: 64,370.291,44 SIT,

48,026.148 SIT,
2. skupina lokacij: 23,607.482,40 SIT,

19,209.586 SIT,
3. skupina lokacij: 26,217.820,80 SIT,

22,217.151 SIT,
4. skupina lokacij: 13,065.029,24 SIT,

10,265.366 SIT,
5. skupina lokacij: 25,738.533 SIT,

22,032.090 SIT,
6. skupina lokacij: 2,707.095 SIT,

2,347.725 SIT;
II. sklop: 41,564.486 SIT, 37,489.446

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, št.
404-08-14/01-3.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 4. 2002.

Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

Št. 18/02 Ob-68134
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Velenje.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno ga-

silsko društvo Velenje, Žarova cesta 2,
3320  Velenje,  tel.  03/898-16-50,  te-
lefaks 03/898-16-55, e-mail: pgdvele-
nje@siol.net.

3. Datum izbire: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: gasilsko vozilo GVC 16/25 (1+5) PGD
Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbiro najugodnej-
šega ponudnika so bila navedena v razpisni
dokumentaciji, in sicer:

– ponudbena cena – 25 točk,
– rok izvedbe – 20 točk,
– plačilni pogoji – 40 točk,
– tehnična primernost – 40 točk,
– tehnične rešitve – 20 točk,
– garancija – 20 točk,
– posebne ugodnosti – 10 točk,
– reference – 20 točk.
Izbran je bil ponudnik, ki je zbral največ

točk!
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Koda Koželj Darko, s.p.
Kardeljev trg 2, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 38,886.000
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejetih je bi-
lo pet ponudb s strani treh ponudnikov.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 35,299.682 SIT brez DDV, 30,551.000
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 4. 2002.

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje

Št. 147/1 Ob-68136
1. Naročnik: Dom upokojencev Podbr-

do.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 33, 5243

Podbrdo.
3. Datum izbire: 21. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
a) prehrambeno blagi, fco naročnik,
b) pralna sredstva in čistila, sanitetni

material, razkužila, delovna obleka in
obutev, posteljno perilo, v skladu s 3. od-
stavkom 19. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

A-1. skupina: sveže meso in drobovina –
MIP d.d. Nova Gorica, Panovška 1, 5000
Nova Gorica,

A-2. skupina: skupina: mesni izdelki –
JEM - Jeseniške mesnine, d.d., Sp. Plavž
14, 4270 Jesenice,

A-3. skupina: mesni izdelki razni – JEM -
Jeseniške mesnine, d.d., Spl. Plavž 14,
4270 Jesenice,

A-4. skupina: zmrznjena zelenjava, mor-
ske ribe in drugo – Incom d.o.o., Gregorči-
čeva 12, 5270 Ajdovščina,

A-5. skupina: mleko
1. Zgaga Jolanda, Petrovo Brdo 1, 5243

Podbrdo,
2. Trojer Feliks, Petrovo Brdo 11, 5243

Podbrdo,
3. Bizjak Vinko, Stržišče 6, 5242 Graho-

vo ob Bači,
4. Mlekarna Planika, d.o.o. Kobarid, Gre-

gorčičeva 32, 5222 Kobarid,
A-6. skupina: mleko in mlečni izdelki
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d., Vi-

narska cesta 5, 5271 Vipava,
2. Mlekarna Planika, d.o.o. Kobarid, Gre-

gorčičeva 32, 5222 Kobarid,
A-7. skupina: skuta polnomastna
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d., Vi-

narska cesta 5, 5271 Vipava,
2. Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid, Gre-

gorčičeva 32, 5222 Kobarid,
A-8. skupina: domača skuta
1. Golja Zdravko, Sela nad Podmelcem

1, 5220 Tolmin,
2. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d., Vi-

narska cesta 5, 5271 Vipava,
A-9. skupina: razni prehrambeni artikli
1. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva

cesta 54, 4220 Škofja Loka,
2. Mercator Goriška, d.d., Gregorčičeva

19, 5000 Nova Gorica,
A-10. skupina: sadje in zelenjava
1. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 48,

5290 Šempeter pri Gorici,
2. Trgovina in avtoprev. Uroš Cej, s.p.,

Vrtojba, Cesta na Čuklje 46, 5290 Šempe-
ter pri Gorici,

A-11. skupina: jajca
1. Kmetija Batava, Felzer Bogomir, Pod-

brdo 81, 5243 Podbrdo,
A-12. skupina: kruh in pecivo
1. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška

14, 5270 Ajdovščina,
A-13. skupina: slaščičarska peciva

1. Pekarne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,

B-1. skupina: prarlna sredstva in čistila
1. Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,

3302 Griže,
2. Sava Trade d.d., Cesta v Mestni log

90, 1000 Ljubljana,
B-2. skupina: sanitetni material za nego
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
B-3. skupina: material za oskrbovanje ran
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
B-4. skupina: sanitetni material, zdravila
1. Lekarna Most na Soči, Irena Golja-Ža-

gar, Most na Soči 52, 5216 Most na Soči,
B-5. skupina: drugi medicinski material
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
B-6. skupina: razkužila
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
B-7. skupina: delovne obleke in obutev
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
2. Timo, d.o.o., Ajdovščina, Vipavska 4/i,

5270 Ajdovščina,
B-8. skupina: posteljno perilo
1. Nitka šivalnica, Ana Špat, s.p., Jamova

2/b, 3000 Celje,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:

Skupina SIT SIT

A-1. 12,380.140
A-2. 4,136.158
A-3. 1,129.871
A-4. 1,614.400
A-5. 1,520.480 in 1,620.000
A-6. 5,963.710 in 6,851.029
A-7. 1,026.230 in 1,132.200
A-8. 180.000 in 119.730
A-9. 21,239.246,50 in 22,597.712,70
A-10. 7,991.400 in 7,999.000
A-11. 880.000
A-12. 3,765.000
A-13. 1,041.000
B-1. 6,012.335,88 in 6,028.780,23
B-2. 3,154.247,30
B-3. 2,249.961,17
B-4. 971.741
B-5 1,498.006,85
B-6. 650.562,52
B-7. 1,149.497,20 in 1,223.412
B-8. 3,435.480 in 3,559.609,10

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni proizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 51.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

Skupina SIT SIT

A-1. 12,430.679 12,380.140
A-2. 5,200.460 4,136.158
A-3. 1,911.650 1,129.871
A-4. 1,614.400
A-5. 1,625.400 1,520.480
A-6. 6,851.029 5,963.710
A-7. 1,132.200 1,026.230
A-8. 180.000 119.730
A-9. 23,217.035,02 21,239.246,50
A-10. 7,999.000 7,991.400
A-11. 1,320.000 880.000
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Skupina SIT SIT

A-12. 6,124.000 3,765.000
A-13. 1,041.000
B-1. 11,157.069,39 6,012.335,88
B-2. 3,981.550,05 3,154.247,30
B-3. 2,538.629,65 2,249.961,17
B-4. 971.741
B-5. 1,498.006,85
B-6. 650.562,52
B-7. 1,541.424 1,149.497,20
B-8. 3,763.800 3,435.480

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: 05/380-18-48 kontaktna oseba je
Doroteja Dakskobler.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
98-99 z dne 7. 12. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ni bilo objave.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 4. 2002.

Dom upokojencev Podbrdo

Ob-68203
1. Naročnik: Osnovna šola Notranjski

odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380
Cerknica.

2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 92,
1380 Cerknica, tel. 01/70-50-520, faks
01/70-50-531; e-mail: bozica.vesel@gu-
est.arnes.si.

3. Datum izbire: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago in živila po skupi-
nah:

1. mleko in mlečni izdelki: 34.620 kom,
4.230 l in 710 kg,

2. meso in mesni izdelki: 2.030 kg,
3. piščančje in puranje meso ter izdelki in

jajca: 6.335 kg,
4. kruh in pekovsko pecivo: 7.500 kg in

56.650 kom,
5. pizza: 5.400 kom,
6. zamrznjen program: 565 kg,
7. sadje in zelenjava: 13.845 kg,
8. sadni sokovi in sirupi: 4100 l in 14.000

kom,
9. moka in mlevski izdelki: 615 kg in 865

kom,
10. ostalo prehrambeno blago: 1.823 kg,

360 l in 26.636 kom.
Sukcesivna dobava prehrambenega bla-

ga v prostore naročnika na naslovih.
– Osnovna šola Notranjski odred Cerkni-

ca, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,
– Podružnična šola 11. maj Grahovo,

Grahovo 53, 1384 Grahovo,
– Podružnična šola Maksim Gaspari Begu-

nje, Begunje 26, 1382 Begunje pri Cerknici.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: rok dobave, cena, reference po-
nudnika in finančna sposobnost ponudnika.

Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik, ki
je prejel najvišje število točk za posamezen
sklop:

– 1. sklop: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Ljubljana,

– 2. sklop: neuspešen razpis, nista bili
prejeti vsaj dve pravilni ponudbi,

– 3. sklop: Dolmes, d.o.o., Postojna,
– 4. sklop: Pekarna Blatnik, d.o.o., Vi-

dem Dobrepolje,
– 5. sklop: Pekarna Postojna, d.o.o., Po-

stojna,

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. 1/01 Ob-67896
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: obvestilo o oddaji jav-
nega naročila z dne 26. 2. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja 1. faze razširi-
tve odlagališča nenevarnih odpadkov na
območju podaljšanja IV. in V. odlagalne-
ga polja novega dela odlagališča nene-
varnih odpadkov Barje v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral nobenega
ponudnika za noben sklop iz naslednjega
razloga:

– za sklop št. 1 - gradbena dela, je bila
pravilna samo ena ponudba

– za sklop št. 2 - dela, izvedena iz polie-
tuilena visoke gostote (PEHD), s strojno
opremo in instalacijami, je bila pravilna sa-
mo ena ponudba,

– za sklop št. 3 - elektroenergetske in-
stalacije in računalniški nadzor, ni bila pra-
vilna nobena ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop št. 1: 3 ponudbe,
– za sklop št. 2: 4 ponudbe,
– za sklop št. 3: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: obvestilo o oddaji naročila je zaradi
pritožbe na Revizijsko komisijo objavljeno
šele v aprilu 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: namera o javnem naročilu v Uradnem
listu RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35307.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 4. 2002.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št. 414-05-02/2001-6 Ob-67918
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Štefanov trg 9,

8333 Semič, tel.: 07/356-53-60, faks
07/356-53-65, e-mail: obcina.semic@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 31. maj 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste LC št. 370050 na odseku

– 6. sklop: neuspešen razpis, nista bili
prejeti vsaj dve pravilni ponudbi,

– 7. sklop: neuspešen razpis, nista bili
prejeti vsaj dve pravilni ponudbi,

– 8. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana,
– 9. sklop: Mercator, d.d., Ljubljana,
– 10. sklop: neuspešen razpis, nista bili

prejeti vsaj dve pravilni ponudbi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana –

za sklop št. 1: mleko in mlečni izdelki (za
pogodbeno vrednost 3,634.477,88 SIT),

– Dolmes, d.o.o., Postojna – za sklop
št. 3: piščančje in puranje meso ter izdelki
in jajca (za pogodbeno vrednost
1,333.443,30 SIT),

– Pekarna Blatnik, d.o.o., Videm Dobre-
polje – za sklop št. 4: kruh in pekovsko
pecivo (za pogodbeno vrednost
4,209.723,13 SIT),

– Pekarna Postojna, d.o.o., Postojna –
za sklop št. 5: pizza (za pogodbeno vrednsot
864.000 SIT),

– Mercator, d.d., Ljubljana – za sklop št.
8: sadni sokovi in sirupi (za pogodbeno vre-
dnost 1,730.347,45 SIT) in za sklop št. 9:
moka in mlevski izdelki (za pogodbeno vre-
dnost 331.248,20 SIT).

7. Pogodbena vrednost:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana –

sklop št. 1: mleko in mlečni izdelki
(3,634.477,88 SIT),

– Dolmes, d.o.o., Postojna – za sklop št.
3: piščančje in puranje meso ter izdelki in
jajca (1,333.443,30 SIT),

– Pekarna Blatnik, d.o.o., Videm Dobre-
polje – za sklop št. 4: kruh in pekovsko
pecivo (4,209.723,13 SIT),

– Pekarna Postojna, d.o.o., Postojna –
za sklop št. 5: pizza (864.000 SIT),

– Mercator, d.d., Ljubljana – za sklop št.
8: sadni sokovi in sirupi (1,730.347,45 SIT)
in za sklop št. 9: moka in mlevski izdelki
(331.248,20 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki: 3,754.226,90

SIT; 3,634.477,88 SIT,
2. meso in mesni izdelki: /
3. piščančje in puranje meso ter izdelki in

jajca: 1,341.238,25 SIT; 1,333.443,30 SIT,
4. kruh in pekovsko pecivo: 6,893.700

SIT; 4,209.723,13 SIT,
5. pizza: 945.567 SIT; 864.000 SIT,
6. zamrznjen program: /
7. sadje in zelenjava: /
8. sadni sokovi in sirupi: 1,814.632,34

SIT; 1,730.347,45 SIT,
9. moka in mlevski izdelki: 395.424 SIT;

331.248,20 SIT,
10. ostalo prehrambeno blago: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 22. 4. 2002.
Osnovna šola Notranjski odred

Cerknica
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Gradnik – Krvavčji Vrh, Gradnik – Kr-
vavčji Vrh.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih po-
gojev; postopek za dodelitev naročila se
zaključuje brez dodelitve naročila, ker nista
bili pridobljeni dve pravilni ponudbi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 88,178.022 SIT in 75,409.779,97
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. april 2002.

Občina Semič

Št. 453 Ob-67970
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, 04/25-69-444.
3. Datum izbire: 29. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija oddelka
intenzivne nege.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponujena cena, pla-
čilni pogoji, finančna usposobljenost, rok
dokončanja del, reference. Izbrani ponu-
dnik je zbral najvišje skupno število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbinec GIP d.o.o.,
Polica 25, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 98,202.166
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 55,330.863 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 102,042.276 SIT – 95,734.926
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 09/MM/03-02 Ob-68005
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev prostorov za
vzdrževalce DV v RTP Beričevo - EP Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– skupna ponudbena cena 80%, ocena
kvalitete ponudnika (potrjene reference po-
nudnika) 10%, rok izvedbe 5%, plačilni po-
goji 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Marc gradbeno podjetje
d.o.o., Lavričeva 48, Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
40,865.636,00 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 18,210.310 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: pet ponudnikov je bilo izločenih iz po-
stopka nadaljnje obravnave ponudb zaradi
nepravilne ponudbe, od tega dva že na sa-
mem javnem odpiranju ponudb. Izmed osta-
lih sedmih pravilnih ponudb je bila najnižja
ponudba 40,865.636 SIT, najvišja pa
57,228.831,74 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Janez Blatnik.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 11/02 Ob-68033
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, telefaks
01/588-92-27.

3. Datum izbire: 7. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: intervencijska gradbena
dela na vročevodnem in paravodnem
omrežju naročnika, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena vrednost naročila – 70%,
– reference – 20%,
– garancijska doba – 6%,
– rok plačila – 4%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Zidarstvo - fasaderstvo
Mramor Stane s.p., Murnova 1, 1293 Šmar-
je Sap.

7. Pogodbena vrednost: 9,853.100
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,091.470 SIT, 9,853.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba je sklenjena za obdobje
enega leta.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 04/02 Ob-68034
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p. 2374, 1001 Ljubljana, telefaks
01/588-92-27.

3. Datum izbire: 7. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: intervencijska strojna
dela na vročevodnem in paravodnem
omrežju naročnika; Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena vrednost naročila – 70%,
– reference – 20%,
– garancijska doba – 6%,
– rok plačila – 4%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Santosa, d.o.o., Sloven-
čeva ulica 15c, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: klasični vro-
čevod od 23.870 SIT do 210.000 SIT za
tekoči meter glede na dimnezijo cevi; pre-
dizolirani vročevod od 25.840 do 226.400
SIT za tekoči meter glede na dimnezijo
cevi.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– klasični  vročevod:  od  97.320 SIT

do  355.720 SIT  za  tekoči  meter  glede
dimenzijo  cevi;  od  23.870 SIT  do
210.000 SIT za tekoči meter glede na
dimenzijo cevi;

– predizolirani vročevod: od 115.600
SIT do 706.890 SIT za tekoči meter glede
na dimnezijo cevi, od 25.840 do 226.400
SIT za tekoči meter glede na dimnezijo
cevi.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba je sklenjena za obdobje
enega leta.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 18/1014/2002 Ob-68035
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: prenova drugega, tretjega
in četrtega nadstropja stavbe RCV (repu-
bliški center vodenja) Hajdrihova 2, Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
95%, plačilni pogoji 5%, odprti postopek.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Energoplan, d.d. Pod hri-
bom 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
241,183.292,82 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 314,413.664 SIT, 241,183.292,82
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis objavljen v Uradnem listu
RS, št. 3-4 z dne 18. 1. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001,
Ob-55193.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja prenosnega

omrežja

Št. 017067 Ob-68036
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova vodovodnega
omrežja v vasi Rašica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nigrad - gradbeno podje-
tje za nizke gradnje d.o.o., Moškričeva 18,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
14,474.231,63 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: osnovna pogodba za obnovo
vodovodnega omrežja v vasi Rašica, (št.
pogodbe 675 - TIS/2000 z dne 25. 7.
2000) v višini 89,502.385,91 SIT (vključ-
no z DDV) je bila sklenjena s podjetjem
Nigrad d.o.o.

Pogodbena vrednost je presežena za-
radi dodatnih in več del kot je bilo predvi-
deno po ponudbenem predračunu. Pogod-
bena vrednost del je presežena v glavnem
zaradi:

– izvedbe obnove dodatnega odseka jav-
nega vodovoda v dolžini 120 m (kompletna
izvedba zemeljskih del, montažnih del in na-
bave materiala),

– izvedbe hišnih priključkov na dodat-
nem zgrajenem odseku javnega vodovoda,
(kompletna izvedba zemeljskih del, montaž-
nih del in nabave materiala),

– dodatne izvedbe zunanje sanacije vo-
dohrana V= 50 m3,

– dodatne izvedbe zunanje sanacije vo-
dohrana V = 30 m3.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-68151
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.

2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 5. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija avtoce-
ste A2 na odseku Šmarje Sap - Višnja
Gora med priključkom Višnja Gora in po-
tokom Kosca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
351,580.545,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 469,441.292,84 SIT in
351,580.545,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 61-62 z dne 27. 7.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-68152
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 5. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja predobreme-
nilnih nasipov na avtocesti A2, odsek
Kronovo - Smednik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost:
124,116.410,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 124,959.881,76 SIT, 124,116.410,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-68153
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 12. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Koper - Lendava,
odsek Klanec - Ankaran; predor Dekani
in trasa od km 19,500 do km 26,400.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina - sklop
1.1.2 - Trasa od km 19,500 do km 26,400.

7. Pogodbena vrednost:
5.904,062.007,84 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 7.362,147.033,53 SIT,
5.904,062.007,84 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-68154
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Celje - Ljubljana,
odsek 6 Vransko - Blagovica; gradnja
vzdrževalne avtocestne baze Vransko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.146,027.343,84 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 1.428,306.262,39 SIT,
1.146,027.343,84 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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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. 1/02 Ob-67897
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,

1104 Ljubljana, faks 01/477-96-98, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tekoče vzdr-

ževanje in obnovitvena dela na objektu
plinska elektrarna na odlagališču komu-
nalnih odpadkov Barje za leto 2002,
2003 in 2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s
pogajanji brez predhodne objave, pridoblje-
no je bilo mnenje Urada za javna naročila
RS, izvajalec je ekskluzivni zastopnik za ser-
visiranje na področju Slovenije za plinske
motorje proizvajalca Jenbacher EnergieSys-
teme, AG Austria.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMP, d.d., Dunajska ce-
sta 7, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 4. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Ljubljana

Št. 01/2002 Ob-67899
1. Naročnik: VVZ Antona Medveda.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b,

1241 Kamnik.
3. Datum izbire: 4. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev či-

ščenja zavoda. Sklic na vrsto storitve po
prilogi 1A Zakona o javnih naročilih: 14.
storitve čiščenja stavb.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša po-
nudba, ki ustreza merilom: cena, strokovna
priporočila in finančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Pulitus d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 186 SIT/m2.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 267 SIT/m2, 186 SIT/m2.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

VVZ Antona Medveda

Št. 4042-101/01 Ob-67900
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01-478-35-55, faks
01/478-35-44.

3. Datum izbire: 2. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

varnostno-receptorskih storitev za ob-
dobje 24 mesecev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba: cena, certifikat kakovosti, uspo-
sobljenost ponudnika, kadrovska sposo-
bnost ponudnika, sposobnost ponudnika,
da opravi delo brez podizvajalcev, sposo-
bnost uskladitve z upravljalcem, izbrana je
ponudba, ki je v skupnem seštevku zbrala
najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Varnost Ljubljana d.d., Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 43,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja cena za opravljeno storitev
brez DDV: 1.490 SIT/uro, najnižja cena za
opravljeno storitev brez DDV: 1.485
SIT/uro.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 4. 2002.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 4803 Ob-67901
1. Naročnik: Nuklearna Elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o, Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenia, tel. +386/7/48-02-00; faks
+386/7/49-21-528.

3. Datum izbire: 29. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: Engineering

and Consulting Services for the NEK’s
Technical Support Center (TSC): Hea-
ting, Ventilation & Air Conditioning Sys-
tem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so enaka kot v razpi-
sni dokumentaciji. Izbrani dobavitelj je do-
segel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: “Westinghouse electric
Europe S.A.”; 20, Boulevard Paepsem;
1070 Brusselles; Belgium.

7. Pogodbena vrednost: 13,427.070
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,028.125 SIT, 13,427.070 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 4. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 04/02  Ob-67943
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava

vzbujalnega sistema TA 3 (1A, zap.
št. 27).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo ni bilo odda-
no, naročnik je prejel ponudbe, ki so prese-
gale planirana in zagotovljena sredstva za
izvedbo naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 4. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 06/02 Ob-67953
1. Naročnik: Holding Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dalmatinova 1,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-08-13, faks
01/474-08-11, poslovni.sekretar@holdin-
gljubljana.si.

3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: revizorske

storitve - redna letna revizija v Holdingu
Ljubljana in vseh odvisnih podjetjih, pri-
loga 1A ZJN-1 - storitve, št. 9.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 45 točk, reference
10 točk, osnovni kapital podjetja 10 točk,
zavarovanje za škodni dogodek 10 točk,
rok izvedbe 10 točk, plačilni pogoji 15
točk. Glede na opisana merila je pri pre-
gledu in ocenjevanju ponudb z uporabo
zgornjih meril, ponudnik pod točko 6 zbral
največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KPMG Slovenija d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 17,900.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 21,000.000 SIT, 16,223.280 SIT.

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

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Holding Ljubljana, d.o.o.

Št. 90315-1/2002-8 Ob-67980
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN: območje 2002 – 7,
4.2. usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN: območje 2002 – 8,
4.3. usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN: območje 2002 – 9,
4.4. usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN: območje 2002 – 10,
4.5. usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN: območje 2002 – 11,
4.6. usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN: območje 2002 – 12,
4.7. usklajevanje podatkov in dovzdr-

ževanje DKN: območje 2002 – 13,
4.8. priprava podatkov DKN za uve-

ljavitev: območje 2002 – 14.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– usklajevanje podatkov in dovzdrževa-

nje DKN: območje 2002 – 7: izvajalec je
Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000 Ljublja-
na,

– usklajevanje podatkov in dovzdrževa-
nje DKN: območje 2002 – 8: izvajalec je
Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,

– usklajevanje podatkov in dovzdrževa-
nje DKN: območje 2002 – 9:izvajalec je
GZ Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje,

– usklajevanje podatkov in dovzdrževa-
nje DKN: območje 2002 – 10: izvajalec je
GZ Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje,

– usklajevanje podatkov in dovzdrževa-
nje DKN: območje 2002 – 11: izvajalec je
Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,

– usklajevanje podatkov in dovzdrževa-
nje DKN: območje 2002 – 12: izvajalec je
Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemer-
ska ulica 12, 1000 Ljubljana,

– usklajevanje podatkov in dovzdrževa-
nje DKN: območje 2002 – 13: izvajalec je
Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,

– priprava podatkov DKN za uveljavitev:
območje 2002 – 14:izvajalec je Digi Data
d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 2,731.982 SIT,
– 1,238.200 SIT,
– 4,276.670 SIT,
– 4,430.843 SIT,
– 5,339.700 SIT,
– 9,079.000 SIT,

– 774.000 SIT,
– 5,459.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: podizvajalec sodelu-
je samo pri prvi nalogi, izvaja 22,6% vre-
dnosti celotne naloge.

9. Število prejetih ponudb: 3; 2; 3; 2;
2; 2; 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost najvišjih ponudb:

– 3,032.500 SIT,
– 1,375.140 SIT,
– 4,789.000 SIT,
– 5,051.000 SIT,
– 5,620.000 SIT,
– 9,623.700 SIT,
– 816.195 SIT,
– 6,114.000 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v

7. točki te objave.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 4. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90315-3/2002-9 Ob-67982
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Transformacija DKN-DOF in us-

kladitev mej območij: območje 2002 -
16,

4.2. Transformacija DKN-DOF in us-
kladitev mej območij: območje 2002 -
17,

4.3. Transformacija DKN-DOF in us-
kladitev mej območij: območje 2002 -
18.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2002 - 16: izva-
jalec je Monolit d.o.o., Letališka 17, 1000
Ljubljana

– Transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2002 - 17: izva-
jalec je Geodetski zavod Slovenije d.d.,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana

– Transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2002 - 18: izva-
jalec je Igea d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
– 10,830.1220 SIT,
– 8,003.468 SIT,
– 13,436.619 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– za nalogo 4.1. se odda podizvajalcu

za 32,6% vrednosti celotne naloge.
9. Število prejetih ponudb: 2; 3; 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:

Vrednost najvišjih ponudb:
– 11.479.929 SIT,
– 8.883.840 SIT,
– 14.914.000 SIT.
Vrednost najnižjih ponudb je navedena v

točki 7 te objave.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 4. 2002.
Geodetska uprava

Republike Slovenije

Št. 2002/004 Ob-68013
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev vzdr-

ževanja in dograjevanja aplikativne pro-
gramske opreme za podporo e-vlogam.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena. Gre za
logično nadaljevanje in dokončanje nalog iz
leta 2001, katerih pa ni bilo mogoče zajeti s
pogodbo sklenjeno v letu 2001 zaradi ome-
jenih finančnih sredstev. Poleg tega je iz-
brani ponudnik edini, ki je dokazal izkušnje
na področju bančništva (uporaba certifika-
tov) ter na področju notranjih zadev (SPIS).
Izbrani ponudnik je dejansko edini, ki lahko
izvede storitev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška
116, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 57,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 4. 2002.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2002/003 Ob-68014
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in dograjevanje aplikativne programske
opreme Enotni državni portal (informa-
cijski sistem ISPO).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena. Pri nad-
gradnji ISPO projekta v enotni državni portal
gre za logično nadaljevanje projekta oziro-
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ma neločljivo vsebinsko in tehnološko nad-
gradnjo, zato je s stališča naročnika najbolj
racionalno, da se projekt izgradnje enotne-
ga državnega portala odda navedenemu po-
nudniku. Izbrani ponudnik je po mnenju na-
ročnika tudi edini, ki ima izkušnje tako na
področju izdelave IS s področja notranjih
zadev kot tudi sistemov, ki delujejo nepretr-
goma 365 dni v letu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Tržaška
116, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 45,200.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 4. 2002.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2002/002 Ob-68015
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev raz-

voja aplikativnih modulov in vzdrževa-
nja modulov za potrebe pristopanja do
Centralnega registra.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena. Storitve,
ki so predmet konkretnega javnega naroči-
la, zahtevajo izvedbo zahtevnih, strokovnih
in kompleksnih nalog povezovanja tistih, ki
bodo v skladu z načeli e-poslovanja polnili
podatkovno bazo Centralnega registra pre-
bivalstva (CRP). Izbrani ponudnik sodeluje
na projektu posodobitve CRP že od leta
1996. Vzdržuje programsko opremo za vo-
denje CRP, ter tudi vgrajuje vse potrebne
elemente za uveljavitev e-poslovanja z viri in
uporabniki po določbah Uredbe o vodenju
in vzdrževanju ter pridobivanju in posredo-
vanju podatkov CRP. Glede na navedena
dejstva in na mnenje Ministrstva za notranje
zadeve kot upravljavca CRP-ja je tako edino
smotrno in v skladu z načelom gospodarne
porabe proračunskih sredstev, da te naloge
opravi izvajalec, ki že sedaj vzdržuje in do-
polnjuje programsko opremo za vodenje
CRP, saj ima ustrezno znanje, izkušnje in
strokovno usposobljene kadre za opravlja-
nje tovrstnih nalog. Opravljanje teh nalog s
strani drugega izvajalca bi lahko ogrozilo
izvedbo ključnih projektov v javni upravi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Genis d.o.o., Tržaška 40,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 31,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Center Vlade RS za informatiko

Št. 01/2002 Ob-68019
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-211.

3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve či-

ščenja stavb.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel dve po-
nudbi. Ena ponudba je vsebovala neobičaj-
no nizko ceno, zato jo je naročnik, kljub
dodatnemu pojasnilu ponudnika zavrnil. Na-
ročniku je ostala samo ena pravilna ponud-
ba, zato glede na prvi odstavek 76. člena
ZJN ni opravil izbire.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Univerza v Mariboru

Št. 02/2002 Ob-68020

1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-211.

3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdr-

ževanja in druge storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel dve po-
nudbi. Ena ponudba je vsebovala neobičaj-
no nizko ceno, zato jo je naročnik, kljub
dodatnemu pojasnilu ponudnika zavrnil. Na-
ročniku je ostala samo ena pravilna ponud-
ba, zato glede na prvi odstavek 76. člena
ZJN ni opravil izbire.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

Univerza v Mariboru

Št. 47/1110/2002 Ob-68091
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 11. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: RTP

400/220/110 kV Beričevo, gradbena
dela - dogradnja 110 kV polj in rekon-
strukcija 220 kV in 110 kV polj v RTP
400/220/110 kV Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
80%, s strani naročnikov potrjene referen-
ce ponudnika in podizvajalca za tovrstna
dela v stikališčih napetosti nad vključno 20
kV oziroma daljnovodih napetosti nad vključ-
no 110 kV 10%, plačilni pogoji 5%, garanci-
ja za izvedena dela 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VGP Novo mesto, d.d.,
Trdinova 23, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
17,089.988,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,317.828 SIT, 17,089.988,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 4. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 07/02 Ob-68092
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1000 Ljubljana, telefaks
01/588-92-27.

3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja de-

javnosti vzdrževanja in popravil službe-
nih vozil, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo ni bilo odda-
no, ker naročnik ni prejel nobene ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 192 Ob-68093
1. Naročnik: Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).
2. Naslov naročnika: Dunajska 160,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-92-06.
3. Datum izbire: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nadaljnja iz-

gradnja in vzdrževanje programske
opreme za podporo izvajanju adminis-
trativnega postopka za izplačevanje
subvencij v kmetijstvu “Informacijska
podpora IAKS” za obdobje 2002-2004
JN z oznako OMNM-5/2001-AKTRP/1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba: cena, dobavni rok, reference, si-
stem zagotavljanja kakovosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: MAOP Računalniški inže-
niring d.o.o., Moškričeva 39, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
44,083.432,28 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 77,961.379 SIT, 44,083.432,28
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 36-38 z dne 18. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 12/99.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2002.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 7/2002 Ob-68133
1. Naročnik: Študentski domovi v Mari-

boru.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ce-

sta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-42-00,
faks 02/252-55-63.

3. Datum izbire: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: receptorske

storitve v Študentskih domovih v Mari-
boru, za dobo 3 let.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 85%,
– reference ponudnika – 10%,
– plačilni pogoji – 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Varnost Maribor d.d., Kra-
ljeviča Marka 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 26,350.080
SIT za prvo leto storitev (za 23.360 ur).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 34,221.465,60 SIT, 26,350.080
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-62565.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 4. 2002.

UM, Študentski domovi Maribor

Ob-68156
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska cesta

56,58, Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

osnutkov odločb v zvezi z reševanjem
pritožb v postopkih denacionalizacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: splošne reference, doseda-
nje izkušnje z delom na področju denacio-
nalizacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Za prvi sklop izdelave osnutkov
odločb v zvezi z reševanjem pritožb v po-
stopkih denacionalizacije: Odvetniška pisar-
na Zmago Marovt, Pražakova 7, Ljubljana.

2. Za drugi sklop izdelave osnutkov
odločb v zvezi z reševanjem pritožb v po-
stopkih denacionalizacije: Odvetnik Mirko
Modic, Cigaletova 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. Za prvi sklop izdelave osnutkov

odločb v zvezi z reševanjem pritožb v po-
stopkih denacionalizacije: 9,826.000 SIT.

2. Za drugi sklop izdelave osnutkov
odločb v zvezi z reševanjem pritožb v po-
stopkih denacionalizacije: 9,826.000 SIT.

8. Vrednost, ki jih bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za prvi sklop
4, za drugi sklop 4.

10. Vednost najvišje in najnižje ponud-
be: cena za en rešen spis v zvezi z reševa-
njem pritožb v postopkih denacionalizacije
za prvi in drugi sklop je: 33.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Št. 01/322065 Ob-68157
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana, tel. 01/251-28-49; faks
425-60-53.

3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: konstruira-

nje, izdelava, dobava, poskusni pogon
in primopredajo tirne vzpenjače na Ljub-
ljanski grad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni opravil izbora
izvajalca, ker ni pridobil dveh samostojnih
pravilnih ponudb, kot to zahteva 76. člen
ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 61-62 z dne 27. 7.
2001, Ob-52856.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 4. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Ob-68159
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor plačil-

nega agenta za izplačevanje obveznosti
iz naslova državnih nematerializiranih
vrednostnih papirjev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna cena sto-
ritve.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nova Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 915 SIT na
imetnika državnega vrednostnega papirja v
primeru preverjanja pravilnosti podatkov
imetnika in 410 SIT na imetnika državnega
vrednostnega papirja v primeru, da prever-
janje podatkov imetnika ni potrebno.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba: 1.499 SIT na imetnika
državnega vrednostnega papirja v primeru pre-
verjanja pravilnosti podatkov imetnika in 499
SIT na imetnika državnega vrednostnega pa-
pirja v primeru, da preverjanje podatkov imet-
nika ni potrebno. Najnižja ponudba: 915 SIT
na imetnika državnega vrednostnega papirja v
primeru preverjanja pravilnosti podatkov imet-
nika in 410 SIT na imetnika državnega vre-
dnostnega papirja v primeru, da preverjanje
podatkov imetnika ni potrebno.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 4. 2002.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance

Ob-68244
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje fi-

zičnega varovanja upravnih prostorov in
zgradb Mestne občine Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60%, reference 30%,
veljaven ISO za predmet naročila.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: skupna ponudba ponu-
dnikov; G7 d.o.o., Sintal d.d., Varnost Vič
d.d., Varnost Ljubljana d.d.

7. Pogodbena vrednost: 1.660,05
SIT/uro.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudbena cena na uro je
bila 1.761,20 SIT, najnižja ponudbena ce-
na na uro je bila 1.586,50 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001, Ob-55322.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 4. 2002.

Mestna občina Ljubljana

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Ob-67868
1. Naročnik: Dom starejših občanov Aj-

dovščina.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 10,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-98-10, faks
05/365-98-26, e-mail: Ajdovscina@ssz-
slo.si.

3. Opis projekta: javni razpis za pre-
hrambeno blago.

4. Število udeležencev: 20 ponudnikov
za vseh 12 skupnih prehrambenih artiklov.

5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci nateča-

ja:
– skupina 1: sadje – Agrogorica d.d.

Šempeter pri Gorici,
– skupina 2: zelenjava, s. stročnice  in

jajca – Cej Uroš s.p. Vrtojba,
– skupina 3: kruh in pekarsko pecivo –

Pekarne Mlinotest Ajdovščina,
– skupina 4: sveže perutninsko meso –

Perutinina Ptuj d.d.,
– skupina 5: mesni izdelki – Peloz d.o.o.

Nova Gorica,
– skupina 6: sveže meso – Golob Mi-

ran, Vrtojba,
– skupina 7: mleko in mlečni izdelki –

Agroind Vipava,
– skupina 8: testenine in mlevski izdelki

– Mlinotest d.d. Ajdovščina,
– skupina 9: splošno prehrambeno bla-

go – Mercator - Goriška Nova Gorica,
– skupina 10: siri – Celeia Petrovče,
– skuina 11: brezalkoholne pijače –

Mercator d.d. Ljubljana,
– skupina 12: zmrznjena živila – Pekar-

na Pečjak Škofljica.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: pogodbe se sklenejo za 1 leto.

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2002.

Dom starejših občanov
Ajdovščina

Podelitev koncesij

Št. 2002-04-19 Ob-68144
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00) in
6. člena Odloka o predmetu, pogojih in po-
stopkih za opredeljevanje in prenehanje
koncesije za izvajanje programa predšolske
vzgoje in varstva (Ur. l. RS, št. 30/02) župa-
nja Občine Tabor objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

javne službe “izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva“

1. Naročnik: Občina Tabor.
2. Naslov naročnika: Tabor 25, 3304 Ta-

bor.
3. Vrsta in opis storitve: izvajanje progra-

ma predšolske vzgoje in varstva.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Tabor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja ali čas izvedbe: pričetek po pravnomoč-
nosti odločbe o izbiri koncesionarja in podpi-
su pogodbe o koncesiji za obdobje 10 let.

8. a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Tabor, Tabor
25, 3304 Tabor, kontaktna oseba Lilijana
Štor, tel. 03/705-70-80.

b) čas v katerem se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun Občine Tabor, št.
01000-0100004755, namen: za razpisno
dokumentacijo vrtec.

9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 11. 6. 2002 do 15. ure.

b) Naslov kamor je potrebno predložiti po-
nudbo: Občina Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor
s pripisom “Prijava na javni razpis za podelitev
koncesije za opravljanje - Ne odpiraj“.

10. Datum in čas odpiranja ponudb: od-
piranje ponudb bo 11. 6. 2002 ob 17. uri v
prostorih Občine Tabor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe ter dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti če so zahtevana: razvidno iz
razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

– je registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,

– ima dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti (dokaz o vpisu v razvid – 34. člen
ZOFVI),

– ima pozitivno mnenje Strokovnega sve-
ta Republike Slovenije za splošno izobraže-
vanje o ustreznosti programa,

– zagotavlja opremljenost v skladu s
Pravilnikom o normativih in minimalnih te-
hničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Ur. l. RS, št. 73/00)

– ima zagotovljene strokovno usposob-
ljene delavce v skladu z Odredbo o normati-
vih in kadrovskih pogojih za opravljanje de-
javnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št.
57/97 in sl.)

– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni pro-

gram,
– dejavnost opravlja za ceno programa,

kot jo določa Občinski svet za izvajanje pro-
grama v javnih zavodih,

– prevzame kvalificirane delavce razpo-
rejene za nedoločen čas, na delovnih me-
stih v vrtcu Tabor, na dan objave javnega
razpisa za podelitev koncesije.

15. a) Ali je oddaja naročila te storitve z
zakonom, predpisi in upravnimi določbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
navedeni bodo v razpisni dokumentaciji.

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja,odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 1. 9. 2002. Naročnik – koncedent bo
sprejel odločitev v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije: /
19. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa, če je: /
20. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 19. 4. 2002.
Občina Tabor

Javni razpisi

Ob-68008
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev

poslovanja za vzpodbujanje razvoja na po-
dročju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/00,
24/01, 106/01) (v nadaljevanju: splošni po-
goji) Ekološko razvojni sklad Republike Slo-
venije, javni sklad, objavlja

spremembo javnega razpisa
Ekološko razvojnega sklada Republike

Slovenije, javnega sklada za
kreditiranje okoljskih naložb 25PO02A

1. Javni razpis Ekološko razvojnega skla-
da Republike Slovenije, javnega sklada (Ur.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-37 / 26. 4. 2002 / Stran 3273

l. RS, št. 28/02), se popravi tako, da se v
6. točki (6. Rok in način prijave) datum
“1. 4. 2002” nadomesti z “31. 5. 2002”.

2. V četrtem odstavku 1. točke (1. Pred-
met razpisa in višina razpisanih sredstev) se
datum “31. 12. 2003” nadomesti z “31. 12.
2004”.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije,

javni sklad

Ob-67944
Na osnovi z 21. in 22. člena Zakona o

spodbujanju skladnega regionalnega razvo-
ja (Ur. l. RS, št. 60/99), Proračunu Repub-
like Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l.
RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o jav-
nih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 66/01), in Uredbe o vrednosti meril za
določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00) objavlja Mini-
strstvo za gospodarstvo

javni razpis za sofinanciranje malih
projektov

I. Proračunski uporabnik-naročnik: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, Ljubljana.

II. Prijavitelj in nosilec projekta: projekt
na razpis prijavi regionalna razvojna agenci-
ja, ki je pridobila status pri Agenciji RS za
regionalni razvoj. Prejemnik sredstev je ob-
čina.

III. Predmet razpisa: sofinanciranje ma-
lih (ne infrastrukturnih) projektov iz območja
ob meji z Republiko Hrvaško. Osnovni na-
men je nuditi finančno podporo projektom
manjšega obsega: povezovanje ljudi na lo-
kalni ravni in razvojnim dejavnostim čezmej-
nega značaja. Cilj programa je povečati spo-
sobnost lokalnih in regionalnih oblasti za
razvijanje in izvajanje skupnih projektov v
obmejni regiji. Do financiranja v okviru raz-
pisa so upravičene dejavnosti, ki so name-
njene blažitvi vpliva meje in podpori razvoj-
nim projektom manjšega obsega.

Primerni so projekti naravnani k prepoz-
navnosti regije, medsebojnemu povezova-
nju in sodelovanju, skupni promociji kultur-
ne in naravne dediščine kot tudi manjši pro-
jekti v zvezi z ohranjanjem naravne in kultur-
ne dediščine.

Pogoji za prijavo: prijavijo se lahko obči-
ne, ki mejijo neposredno z Republiko Hrva-
ško in se hkrati uvrščajo med območja s
posebnimi razvojnimi problemi, skladno z
Uredbo o vrednost meril za določitev obmo-
čij s posebnimi razvojnimi problemi in dolo-
čitvijo občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l.
št. 59/2000). To so naslednje občine: Ilir-
ska Bistrica, Loška dolina, Loški Potok, Osil-
nica, Kostel, Kočevje, Črnomelj, Metlika,
Šentjernej, Krško, Brežice, Bistrica ob So-
tli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec,
Žetale, Podlehnik, Videm, Gorišnica, Zavrč,
Ormož, Ljutomer, Razkrižje, Črenšovci in
Lendava.

Najnižja celotna vrednost posameznega
prijavljenega projekta lahko znaša
2,000.000 SIT (z DDV), najvišja vrednost

posameznega projekta pa 8,000.000 SIT
(z DDV). Projektom, ki se izvajajo v občinah
iz seznama A (Podlehnik, Zavrč, Razkrižje)
bo zagotovljeno sofinanciranje v višini 75%,
60% sofinanciranje bo zagotovljeno za pro-
jekte občin iz seznama B (Loški Potok, Osil-
nica, Kostel, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek,
Žetale, Videm, Gorišnica, Ormož, Ljutomer,
Črenšovci), 50% za projekte občine iz sez-
nama C (Kočevje, Šentjernej, Rogatec, Len-
dava) in 30% za projekte občin iz seznama
D (Ilirska Bistrica, Loška dolina, Črnomelj,
Metlika, Krško, Brežice, Rogaška Slatina),
skladno z Navodilom o prednostnih obmo-
čjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS,
št. 44/2001).

Zahtevana dokumentacija
– Izpolnjena prijavnica;
– Parafirani vzorec pogodbe;
– Izjava občine, podpisana s strani župa-

na, da prijavljeni projekt kandidira izključno
na tem razpisu.

Merila za izbiro projektov
– Prispevek projekta k blažitvi vpliva dr-

žavne meje, na osnovi ocene strokovne ko-
misije, do 30 točk.

– Prispevek h gospodarski krepitvi ob-
mejnega območja, na osnovi ocene stro-
kovne komisije, do 20 točk.

– Celovita kakovost ter trajnostni učinek
projekta, po oceni strokovne komisije, do
10 točk.

– Zagotovljeni drugi viri financiranja s
strani zasebnega in/ali podjetniškega sek-
torja, do 20 točk.

– Izjava o podpori projekta s strani župa-
na sosednje hrvaške občine (občin), do
10 točk.

– Reference vodje projekta in morebit-
nih zunanjih strokovnih sodelavcev, do
10 točk.

Projekt bo ocenjen na osnovi ločenih
ocen vsaj dveh ocenjevalcev. Na osnovi
ocene bo strokovna komisija projekte razvr-
stila v prioritetno listo glede na zbrano št.
točk. Financirani bodo projekti z največjim
številom točk do porabe razpisanih sred-
stev.

IV. Višina razpisanih sredstev: za sofinan-
ciranje malih projektov so v proračunu za
leto 2002, proračunska postavka 1834,
konto 4130, namenjena sredstva v skupni
višini 80,000.000 SIT.

Dokumentacija za črpanje sredstev mora
biti dostavljena najkasneje do 26. 9. 2002.

Ministrstvo bo dodeljena sredstva naka-
zalo v 30 dneh od prejema popolnega in
pravilno opremljenega zahtevka s priloženo
zahtevano dokumentacijo.

V. Rok za črpanje dodeljenih sredstev:
zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev s
priloženo zahtevano dokumentacijo morajo
prejemniki posredovati Regionalni razvojni
agenciji (RRA) statistične regije, v katero se
občine uvršča najkasneje do 15. 9. 2002.
Zahtevek za črpanja sredstev mora poleg
poročila o izvedenem projektu in doseženih
rezultatih vsebovati:

1. Originalne račune izvajalcev do nosil-
ca projekta (občine); seštevek predloženih
računov bo upoštevan kot dejanska vred-
nost projekta;

2. Izjavo župana o sofinanciranju tretje-
ga partnerja in višini sofinanciranja, ki mora

biti vsaj enaka prikazanemu sofinanciranju v
prijavi projekta;

3. Izjavo župana občine o zagotavljanju
lastnih sredstev in njihovi višini, ki mora biti
vsaj enaka prikazani lastni udeležbi pri prija-
vi projekta.

RRA mora preveriti popolnost zahtevka
in po potrebi prejemnika pozvati k dopolni-
tvi zahtevka. RRA mora popolni zahtevek
predložiti najkasneje, do 26. 9. 2002 na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, podro-
čje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

VI. Rok za predložitev vlog in postopek
prijave: Občine-nosilke projekta vloge pra-
vočasno dostavijo na RRA statistične regije
v katero se uvrščajo. RRA je dolžna preveriti
popolnost in formalno pravilnost (žigi, pod-
pisi, itd.) vlog in občini nosilki projekta sve-
tovati, da pripravi popolno in formalno pra-
vilno vlogo.

Vse popolne in formalno pravilne vloge
RRA predloži v enem ovitku (paketu) naj-
kasneje do 15. 5. 2002, do 12. ure na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, podro-
čje regionalnega razvoja, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, z oznako “ne odpiraj-vloga” in
“Javni razpis za sofinanciranje malih projek-
tov”, z navedbo pošiljatelja-RRA na zadnji
strani ovitka.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
ali bodo nepravilno opremljene, komisija ne
bo obravnavala in bodo v zaprtem stanju
vrnjene pošiljatelju.

VII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni jav-
no in se bo izvedlo naslednji dan po roku,
določenem za predložitev vlog.

VIII. Obveščanje o izboru: nosilci projek-
tov-občine bodo o rezultatih ocenjevanja
vlog in o izboru projektov obveščene naj-
kasneje v 45. dneh po odpiranju prispelih
vlog. Vsi nosilci izbranih projektov bodo po-
vabljeni k podpisu pogodbe.

IX. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo za prijavo projektov lahko in-
teresenti prevzamejo brez plačila na Agen-
ciji RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, kontaktna oseba, mag. Leon Devjak,
tel. 01/478-37-94. Razpisna dokumentaci-
ja je na voljo tudi na spletnih straneh Mini-
strstva za gospodarstvo http://www.si-
gov.si/mg in Agencije RS za regionalni raz-
voj http://www.gov.si/arr.

X. Splošna določila: izbrani nosilci pro-
jektov-občine so dolžni pristopiti k podpisu
pogodbe v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izboru.

Prejemniki sredstev so dolžni Ministrstvu
za gospodarstvo, v smislu spremljanja pora-
be dodeljenih sredstev iz razpisa, omogoči-
ti nadzor nad porabo sredstev tako, da je
vsak čas možna kontrola realizacije investi-
cije ter vpogled v poslovno dokumentacijo,
vezano na projekt.

Pri dinamiki koriščenja odobrenih sred-
stev bo upoštevana dinamika realizacije in
dinamika koriščenja sredstev iz drugih vi-
rov in sicer v obsegu, ki ga bo dovoljeval
priliv sredstev v proračun Republike Slo-
venije.

V primeru ugotovljene nenamenske po-
rabe dodeljenih sredstev, ali odtujitve dode-
ljenih sredstev, je prejemnik dolžan takoj
vrniti vsa nenamensko porabljena ali odtuje-
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na sredstva s pripadajočimi zakonitimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila.

 Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-68145

Javni razpis št. 3350-10/2002
za sofinanciranje stroškov organizacije
strokovnih srečanjih in sofinanciranje
stroškov izdaje samostojnih gradiv s

področja informacijske družbe ter
povezanih področij, SSG 2002

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slove-
nija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:

a) Predmet
Namen javnega razpisa je pomoč in do-

datna vzpodbuda univerzitetnim ali visoko-
šolskim oziroma višješolskim ustanovam in
znanstvenim združenjem ter društvom k or-
ganizaciji strokovnih srečanj (konferenc) ter
izdajanju samostojnih gradiv (npr. monogra-
fij) na različnih medijih, ki niso publicirana v
okviru posebne prireditve oziroma dogodka
in obravnavajo vsebine, ki so skladne s cilji
in nalogami MID http://www.gov.si/mid s
ciljem hitrejšega razvoja informacijske dru-
žbe v Sloveniji.

Vsebina javnega razpisa je sofinancira-
nje stroškov vsebinske priprave in izdelave
gradiv na različnih medijih (internet,
CD-rom), najemnine prostorov, potnih stro-
škov ter stroškov bivanja vabljenih predava-
teljev iz tujine ter pokrivanje stroškov izdaja-
nja samostojnih gradiv (npr. monografij) na
različnih medijih, ki niso publicirana v okviru
posebne prireditve.

Ministrstvo bo sofinanciralo: ministrstvo
bo sofinanciralo stroške organizacije stro-
kovnih srečanj (A) ter stroške izdajanja sa-
mostojnih gradiv (B), kamor sodijo sledeče
zadeve:

A) sofinanciranje stroškov organizacije
strokovnih srečanj:

– stroški vsebinske priprave in izdelave
gradiv na različnih medijih (npr. internet,
CD-rom),

– stroški najemnine dvorane,
– potni stroški (letalska vozovnica, kilo-

metrina) ter stroški bivanja vabljenih preda-
vateljev iz tujine (ne pa avtorskih honorar-
jev, dnevnic ter reprezentančnih stroškov);

B) sofinanciranje stroškov izdajanja sa-
mostojnih gradiv:

– stroške priprave in izdelave samostoj-
nih gradiv na različnih medijih, kamor sodi-
jo:

– stroški urejanja,
– stroški priprave za tisk (elektronski me-

dij) in tiskanje,
– stroški elektronskega publiciranja (npr.

zakup strežnika),
– avtorski honorarji.
b) Pogoji, ki jih mora organizator/izdaja-

telj za izvedbo projekta izpolnjevati so:
– ustrezen programski okvir z utemelji-

tvijo potrebe po organiziranju strokovnega
srečanja oziroma izdaje samostojnega gra-
diva skupaj s seznamom članov program-

skega in organizacijskega odbora, sezna-
mom vabljenih predavateljev oziroma naved-
bo uredniškega odbora,

– minimalno potrebno število sodelujo-
čih predavateljev oziroma članov uredniške-
ga odbora mora znašati 5,

– predhodno mora biti izdelana domača
stran na internetu o strokovnem srečanju, ki
je predmet sofinanciranja; to pa ne velja za
izdajatelja samostojnega gradiva,

– predmet javnega razpisa mora biti za-
ključen ali do 15. oktobra 2002 (zaključek
1. faze javnega razpisa oziroma izvršeno
strokovno srečanje oziroma izdano samo-
stojno gradivo) oziroma najkasneje do 31.
marca 2003 (zaključek 2. faze javnega raz-
pisa oziroma izvršeno strokovno srečanje
oziroma izdano samostojno gradivo),

– organizator/izdajatelj lahko prijavi naj-
več eno strokovno srečanje oziroma največ
eno izdajo samostojnega gradiva v letu
2002 oziroma v letu 2003.

Na razpisu lahko sodelujejo tisti subjekti,
ki predložijo fotokopijo ali original izpiska iz
ustreznega registra oziroma akta (npr. raz-
vid...), ki dokazuje status prijavitelja in iz ka-
terega nedvomno izhaja, da se prijavitelj ne
ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

c) Merila za vrednotenje prispelih po-
nudb

Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-
misija, ki jo bodo sestavljali strokovni sode-
lavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:

A) za sofinanciranje stroškov organizaci-
je strokovnih srečanj:

– število potencialnih udeležencev,
– število predvidenih predavateljev,
– vsebinska/metodološka skladnost;
B) za sofinanciranje stroškov izdajanja

samostojnih gradiv:
– naklada oziroma doseg (pri elektron-

skih publikacijah),
– strokovnost,
– vsebinska/metodološka skladnost.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa

znaša 20,000.000 SIT, od tega:
– 10,000.000 SIT izplačljivih v letu

2002,
– 10,000.000 SIT izplačljivih v letu

2003.
4. Rok, do katerega morajo biti predlo-

žene ponudbe za dodelitev subvencij, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za do-
delitev subvencij poslati s priporočeno poš-
to ali vročiti osebno v vložišče Ministrstva,
najpozneje do ponedeljka 24. junija 2002
do 12. ure, na naslov Ministrstvo za infor-
macijsko družbo, Langusova 4, 1508 Ljub-
ljana.

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno posla-
ti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: »Ne odpiraj – vloga za
razpis – Sofinanciranje stroškov organizaci-
je strokovnih srečanjih in sofinanciranje stro-
škov izdaje samostojnih gradiv s področja
informacijske družbe ter povezanih podro-
čij, SSG 2002.

5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sub-
vencij

Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija na-
ročnika v torek 25. junija 2002. Odpiranje
ponudb ne bo javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodpr-
te vrnjene ponudnikom.

6. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne
odpiranja ponudb.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu http://www.gov.si/mid v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacij-
sko družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
petka, 21. junija 2002.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-84-40, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: Barbara
Merlak, e-pošta: barbara.merlak@gov.si.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Ob-68146

Javni razpis št. 3350-9/2002
za sofinanciranje stroškov udeležbe

domačih strokovnjakov na strokovnih
srečanjih v tujini s področja

informacijske družbe ter povezanih
področij, SSMUK 2002.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Langusova 4, 1508 Ljubljana, Slove-
nija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://www.gov.si/mid,
e-pošta: mid@gov.si.

2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev

a) Predmet
Namen javnega razpisa je pomoč in do-

datna vzpodbuda predstavnikom univerzi-
tetnih ali visokošolskih oziroma višješolskih
ustanov in znanstvenih združenj ter društev
za udeležbe na strokovnih/znanstvenih sre-
čanjih v tujini s področja informacijske dru-
žbe ter povezanih področij, ki delujejo na
področju informacijsko komunikacijskih te-
hnologij ali v multidisciplinarnem smislu
uporabljajo informacijsko komunikacijske
tehnologije (pri čemer nobena od navede-
nih oblik ne sme biti organizirana kot po-
djetje), k aktivnemu sodelovanju na stro-
kovnih/znanstvenih srečanjih v tujini, ki
obravnavajo vsebine, ki so skladne s cilji in
nalogami MID http://www.gov.si/mid s ci-
ljem hitrejšega razvoja informacijske dru-
žbe v Sloveniji.

Vsebina javnega razpisa je pokrivanje
mednarodnih potnih stroškov ter kotizacije
(ne dnevnic) sodelujočim aktivnim predstav-
nikom na strokovnih/znanstvenih srečanjih
v tujini.

Ministrstvo bo sofinanciralo:
a) mednarodne potne stroške ter kotiza-

cijo največ za dve udeležbi na strokov-
nem/znanstvenem srečanju v tujini posa-
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meznemu slovenskemu strokovnjaku oziro-
ma raziskovalcu,

b) mednarodne potne stroške ter kotiza-
cijo največ dvema slovenskima strokovnja-
koma z iste institucije za udeležbo na istem
strokovnem/znanstvenem srečanju v tujini,
pri čemer ne smeta nastopati kot soavtorja
istega strokovnega/znanstvenega prispev-
ka.

b) Pogoji:
1. ustrezen vsebinski okvir predvide-

nega strokovnega/znanstvenega srečanja v
tujini skupaj s predloženim programom,

2. vabilo organizatorja strokovne-
ga/znanstvenega srečanja kot dokazilo o
aktivni udeležbi,

3. potrdilo o plačani kotizaciji oziro-
ma potrdilo o višini nameravanega plačila
kotizacije, ki bo predmet sofinanciranja,

4. predmet javnega razpisa mora biti
zaključen ali do 15. oktobra 2002 (zaklju-
ček 1. faze javnega razpisa oziroma izvede-
na udeležba) oziroma najkasneje do 31.
marca 2003 (zaključek 2. faze javnega raz-
pisa oziroma izvedena udeležba).

Na razpisu lahko sodelujejo tisti subjek-
ti, ki predložijo fotokopijo ali original izpiska
iz ustreznega registra oziroma akta (npr. raz-
vid...), ki dokazuje status prijavitelja in iz
katerega nedvomno izhaja, da se prijavitelj
ne ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in stori-
tev (priložiti k razpisnemu obrazcu št. 3).

c) Merila za vrednotenje prispelih po-
nudb

Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-
misija, ki jo bodo sestavljali strokovni sode-
lavci ministrstva na osnovi naslednjih meril:

1. skladnost strokovnega/znanstve-
nega srečanja s cilji in nalogami MID,

2. oblika aktivne udeležbe.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa

znaša 7,200.000 SIT, od tega:
– 3,600.000 SIT izplačljivih v letu 2002,
– 3,600.000 SIT izplačljivih v letu 2003.
4. Rok, do katerega morajo biti predlo-

žene ponudbe za dodelitev subvencij, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb

a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudnik mora ponudbo za do-
delitev subvencij poslati s priporočeno poš-
to ali vročiti osebno v vložišče Ministrstva,
najpozneje do srede 5. junija 2002 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za informacijsko
družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana.

b) Način predložitve in opremljenost po-
nudb: ponudbo za razpis je potrebno posla-
ti v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
jasno vidna označba: »Ne odpiraj – vloga za
razpis – Sofinanciranje stroškov udeležbe
domačih strokovnjakov na strokovnih sre-
čanjih v tujini s področja informacijske dru-
žbe ter povezanih področij, SSMUK 2002«.

5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sub-
vencij

Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija na-
ročnika v četrtek 6. junija 2002. Odpiranje
ponudb ne bo javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo neodpr-
te vrnjene ponudnikom.

6. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne
odpiranja ponudb.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslo-
vu http://www.gov.si/mid v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacij-
sko družbo, Langusova 4, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure, do vključno
ponedeljka 3. junija 2002.

Dodatne informacije so na voljo vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure, na sedežu Mini-
strstva za informacijsko družbo, Langusova
4, 1508 Ljubljana, tel. 01/478-84-40, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: Barbara
Merlak, e-pošta: barbara.merlak@gov.si.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 680/2002 Ob-68100
Na podlagi določil 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št.
8/91), 5. člena Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstve-
nem in tehnološkem sodelovanju med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republike
Argentine (Ur. l. RS – MP št. 10/99 (RS
28/99)) Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, ki ga zastopa mi-
nistrica dr. Lucija Čok, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Republiko Argentino

v letih 2003 - 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in argentinskih razisko-
valcev, ki izvajajo skupne raziskovalne pro-
jekte in sicer: krajši obiski do 14 dni in daljši
obiski do 1 meseca.

3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
RS bo obiske sofinanciralo v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske raziskovalce ob obiskih v Argentini,

– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za argentinske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski -
do 14 dni),

– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD mesečno v SIT protivrednosti za
argentinske raziskovalce ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji (dolgi obiski - 15 do 30
dni).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bi-
vanja v ZDA in prevoznih stroškov argentin-
skih partnerjev ob obiskih v Republiki Slo-
veniji dogovoriti s svojimi partnerji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91),

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport sofinancirane medna-
rodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma se morajo navezovati na s strani
Ministrstva za gospodarstvo sofinancirane
razvojno-tehnološke projekte – obvezno na-
vesti šifro programa ali projekta,

– pri znanstveno-raziskovalnem projektu
morajo sodelovati raziskovalci obeh držav;
slovenski in argentinski nosilec morata vlo-
žiti prijavi načeloma paralelno v terminu in
na način, ki ga določita pristojni instituciji
(Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Re-
publike Slovenije ter Secretariat for Scien-
ce, Technology and Productive Innovation
of the Republic of Argentina),

– prioritetna raziskovalna področja so:
– naravoslovne, tehniške, družboslov-

ne in humanistične vede; vede o življenju,
vesolju, in zdravju.

5. Vloga na razpis v 4 izvodih, ki jo pre-
dloži odgovorni nosilec projekta na sloven-
ski strani, mora vsebovati naslednje elemen-
te:

a) izpolnjen razpisni obrazec z osnovni-
mi podatki o projektu in:

– predstavitvenimi podatki o slovenskem
in argentinskem nosilcu projekta ter o nosil-
nih institucijah na obeh straneh,

– seznamom drugih slovenskih sodelav-
cev pri projektu,

– seznamom medsebojnih obiskov v ob-
dobju dveh let,

– podpisom/žigom prijavitelja in nosilca
projekta;

b) C.V. et studiorum slovenskega nosil-
ca projekta in seznam najpomembnejših pu-
blikacij, ki so jih vsi sodelujoči na slovenski
strani objavili v obdobju zadnjih petih let in
se nanašajo na projekt;

c) Predlog projekta (3-5) strani, ki mora
vsebovati:

– kratek povzetek vsebine (do 500 be-
sed),

– definicijo ciljev projekta in hipotezo,
– opis metodologije,
– opis morebitnega prejšnjega sodelo-

vanja,
– opis pričakovanih rezultatov in pridobi-

tev:
d) tabelo šifrantov.
6. Merila za izbiro so:
– skupni interes obeh strani,
– znanstveni pomen / aplikativnost,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– kvaliteta in originalnost raziskovalnega

pristopa,
– primernost prijavitelja projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 10,000.000 SIT. Pred-
vidoma ne bo izbranih več kot 8 projektov.
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8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je od 1. januarja 2003 do 31.
decembra 2005.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Ar-
gentino v letih 2003 do 2005“, morajo vla-
gatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z oz-
načbo vlagatelja na naslov: Anja Muck, Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te vloge, do 2. julija 2002 do
14. ure.

10. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla strokovna komisija na
javnem odpiranju 4. julija 2002, v prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

11. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni po sestanku skupnega od-
bora, ki bo predvidoma jeseni leta 2002 v
Argentini.

12. V treh mesecih po zaključku bilate-
ralnega projekta mora nosilec oddati na zgo-
raj navedeni naslov Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport zaključno poročilo, skupaj
s preglednico izvajanj obiskov. Poročilo v
krajši obliki je potrebno oddati tudi po pr-
vem letu izvajanja projekta.

13. Argentinski partner mora prav tako
oddati prijavo na pristojni instituciji.

14. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport
RS, Ljubljana, Trg OF 13, tel.: 478-46-76,
oziroma je dostopna na internetu. Vse do-
datne informacije so pri Anji Muck (tel.:
478-46-91).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-68101
Na podlagi 27. člena Zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, 8/91-I) in na
podlagi 5. in 9. člena Pravilnika o postopku
in merilih za izbor in sofinanciranje znan-
stvenih monografij (Ur. l. RS, št. 36/02)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana,
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih

monografij za leto 2002
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje:

– natisa izvirnih znanstvenih monografij
slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študi-
jo in komentarjem,

– natisa prevodov znanstvenih monogra-
fij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomem-
bnih za razvoj znanstvene vede in slovenske
znanstvene terminologije.

Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in

standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Slo-
veniji.

Ministrstvo sofinancira v primeru natisa
monografij slovenskih avtorjev v slovenskem
jeziku stroške lektoriranja, tehnične pripra-
ve rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu
monografije.

V primeru monografij slovenskih avtorjev
za objavo v tujini ministrstvo sofinancira sa-
mo stroške lektoriranja in tehnične priprave
besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega ho-
norarja piscu monografije in tiskarskih stro-
škov.

V primeru prevoda natisa monografij tu-
jih avtorjev v slovenskem jeziku ministrstvo
sofinancira stroške prevajanja, lektoriranja,
tehnične priprave za tisk in tiskarske stro-
ške.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vla-
gatelji na javni razpis:

Na javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe, ki so vpisane v
evidenco ministrstva. Prav tako se lahko pri-
javijo zavodi in društva ter pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za opravljanje za-
ložniške dejavnost (v nadaljnjem besedilu:
založnik).

Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(M1-02) in samostojne priloge:

a) dokončen rokopis monografije z ob-
segom do največ 30 avtorskih pol (obsež-
nejše rokopise je treba dodatno utemeljiti),

b) avtorsko ali uredniško predstavitev
monografije (Obrazec: M2-02),

c) predstavitev prevoda monografije tu-
jega avtorja v slovenščino (Obrazec:
M3-02),

d) dve recenziji rokopisa monografije
(Obrazec: M4-02); ni potrebno pri prijavi
prevodov monografij tujih avtorjev v sloven-
ščino,

e) finančni predračun (Obrazec: M5-02),
f) predračun tiskarne,
g) pogodbo avtorja s tujim založnikom,

če bo prevod monografije slovenskega av-
torja objavljen v tujini,

h) akt o registraciji oziroma redni izpisek
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni
(ne velja za javne raziskovalne in visokošol-
ske organizacije).

Predračun tiskarne mora vsebovati na-
slednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, ve-
zava, filmi, papir, platnice in finančne podat-
ke (cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški).

Vse obrazce, od M1-02 do M5-02 je
treba poslati v dveh izvodih.

4. Pri dodelitvi sredstev bodo upošteva-
na naslednja merila:

– aktualnost monografije;
– pomen za razvoj znanstvene discipline;
– pomen za razvijanje znanstvene in stro-

kovne terminologije.
Prednost pri sofinanciranju imajo mono-

grafije:
– ki imajo večji pomen za razvoj znan-

stvene discipline,
– ki imajo večji pomen za slovenski ali

mednarodni znanstveni prostor oziroma uve-
ljavljajo slovensko znanost v mednarodnem
prostoru,

– ki so sofinancirane tudi iz drugih virov.
5. Okvirna višina sredstev javnega raz-

pisa: okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa znaša 80 mio SIT.

Višino subvencije določi ministrica glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in gle-
de na merila, opredeljena v 4. točki tega
razpisa.

6. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:

– predmet pogodbe (izid knjige) mora
biti izpolnjen do konca leta 2002;

– v primeru natisa prevoda monografije
tujega avtorja v slovenski jezik mora knjiga
iziti do 1. septembra 2003.

7. Rok do katerega morajo predložiti pri-
jave o dodelitvi subvencij, način predložitve
prijav ter opremljenost prijav:

a) rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve ne glede na način prenosa mora-
jo prispeti v glavno pisarno Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljub-
ljana, najkasneje do 20. 5. 2002 do
15. ure.

b) Opremljenost prijave: vlogo je po-
trebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mo-
ra biti:

– vidna označba: ‘“Ne odpiraj – prijava
za javni razpis za sofinanciranje izdaje znan-
stvenih monografij v letu 2002“;

– naslov ministrstva;
– naslov vlagatelja;
V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne od-

piraj – vloge za javni razpis za sofinanciranje
izdaje znanstvenih monografij“ je lahko le
ena vloga.

8. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, v
sejni sobi v III. nadstropju, 21. 5. 2002.

9. Rok v katerem bodo vlagatelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bo-
do o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje 45 dni od zaključka razpisa.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisano dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo od dneva razpisa vsak
delavnik med 7. in 17. uro do vključno
20. 5. 2002 na recepciji MŠZŠ, Trg OF 13
ali poiščejo na domači internet strani MŠZŠ
- Urad za znanost.

11. Vse dodatne informacije lahko inte-
resenti dobijo na Ministrstvu za šolstvo, zna-
nost in šport pri Živi Žlajpah osebno ali po
telefonu 01/478-47-16, vsak delavnik od
9. do 13. ure.

Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport

Ob-67935
Upravni odbor Znaka kakovosti v gradi-

teljstvu pod pokroviteljstvom Gospodarske
zbornice Slovenije in v sodelovanju z izvajal-
cem projekta Gradbenim inštitutom ZRMK
d.d. objavlja

javni razpis št. 2/2002 za podelitev
Znakov kakovosti v graditeljstvu 2002

Razpisno dokumentacijo za ocenjevanje
v okviru projekta Znak kakovosti v graditelj-
stvu s področja “Ohranjanja kulturne dedi-
ščine” za

1. IOOK 2002 – Izvedba obnove ostre-
šij oziroma kritin na stavbah kulturne dedi-
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ščine in stavbah s sestavinami kulturne de-
diščine

2. IOF 2002 – Izvedba obnove fasad na
stavbah kulturne dediščine in stavbah s se-
stavinami kulturne dediščine

lahko potencialni prijavitelji naročijo ozi-
roma osebno dvignejo do petka 24. 5.
2002 pri izvajalcu projekta, Gradbenem in-
štitutu ZRMK d.d. – Gradbenem centru Slo-
venije, Dimičeva 9, Ljubljana, tel.
01/280-85-42 (Jakob Grošelj), faks
01/568-22-46, e–pošta: zkg@gi-zrmk.si in-
ternet: http://www.gi-zrmk.si/zkg/.

Po predhodnem dogovoru lahko razpi-
sno dokumentacijo dvignete tudi v Gradbe-
nem centru Slovenije, Dimičeva 9, vsak dan
od 9. do 17. ure, sobota od 9. do 13. ure.

ZRMK d.d.

Ob-68009
Občina Ravne na Koroškem na podlagi

4. člena Pravilnika o načinu, pogojih in po-
stopkih prodaje, oddaje v zakup ali oddaje
za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lasti
Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št.
112/00) in na podlagi sklepa Občinskega
sveta z dne 1. 7. 1999 ponovno objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
A) poslovni prostori v poslovnem objektu

“Magistrat”, Trg svobode 21, Ravne
Prodaja je možna na dva načina, in si-

cer:
– prodaja celotnega objekta s skupno

površino 578,76 m2,
– prodaja po posameznih delih stavbe

(po etažah), z naslednjo neto koristno povr-
šino:

– mansarda s posebnim vhodom v veli-
kosti 128,06 m2,

– del 1. nadstropja v velikosti 85,26 m2,
– del 1. nadstropja v velikosti

145,52 m2,
– pritličje v velikosti 219,92 m2.
B) prostori “Golobova hiša”, Partizanska

16, Ravne na Koroškem
Prostori, ki se prodajajo, obsegajo klet,

pritlično etažo in prvo nadstropje s skupno
neto koristno površino 91,46 m2, ter dvori-
šče v izmeri 298 m2.

C) več garaž na Čečovju
Garaža parc. št. 627/25 v izmeri 20 m2,

garaža parc. št. 627/26 v izmeri 18 m2,
garaža parc. št. 627/27 v izmeri 18 m2,
garaža parc. št. 627/28 v izmeri 16 m2,
garaža parc. št. 627/29 v izmeri 15 m2,
garaža parc. št. 627/30 v izmeri 15 m2,
garaža parc. št. 627/31 v izmeri 15 m2, vse
k.o. Ravne.

2. Izklicna cena
A) izklicna cena za celotne poslovne pro-

sotre pod A) – Trg svobode 21, oziroma
“Magistrat” je 85,741.884 SIT

izklicna cena za posamezne dele poslov-
nih prostorov pod A je naslednja

– izklicna cena za mansardo s posebnim
vhodom je 15,109.573,60 SIT,

– izklicna cena za del 1. nadstropja (biv-
ši prostori KS) je 12,573.995,10 SIT,

– izklicna cena za del 1. nadstropja (biv-
ša poročna dvorana in notariat) je
22,807.849,20 SIT,

– izklicna cena za pritličje je
35,250.466,10 SIT.

B) izklicna cena za prostore pod B) –
“Golobova hiša” je 7,079.838,40 SIT

C) izklicne cene za prostore pod C) –
garaže na Čečovju so naslednje

– garaža parc. št. 627/25 v izmeri 20 m2

729.429 SIT,
– garaža parc. št. 627/26 v izmeri 18 m2

701.737,50 SIT,
– garaža parc. št. 627/27 v izmeri 18 m2

701.737,50 SIT,
– garaža parc. št. 627/28 v izmeri 16 m2

786.778 SIT,
– garaža parc. št. 627/29 v izmeri 15 m2

749.533,20 SIT,
– garaža parc. št. 627/30 v izmeri 15 m2

749.533,20 SIT,
– garaža parc. št. 627/31 v izmeri 15 m2

779.351,80 SIT.
3. Plačilni pogoji:
S kupcem oziroma kupci, najboljšimi po-

nudniki, bodo sklenjene kupoprodajne po-
godbe, pri čemer je rok za plačilo naslednji:

– varščina, to je 10% izklicne cene, ki
se plača ob prijavi na razpis, se všetje v
kupnino,

– v roku 8 dni od podpisa pogodbe mo-
ra kupec plačati nadaljnih 30% od celotne-
ga zneska kupnine,

– preostalih 60% kupnine pa zapade v
plačilo v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

4. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu

videno – kupljeno;
– ponudbe morajo biti dostavljene na na-

slov: Občina Ravne na Koroškem, Čečovje
12a, z oznako: “Ponudba za nakup Golobo-
ve hiše – ne odpiraj” oziroma “Ponudba za
nakup Magistrata – ne odpiraj” oziroma “Po-
nudba za nakup garaž – ne odpiraj” najka-
sneje do 14. 5. 2002 do 9. ure;

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, pri-
imek, naslov), potrdilo o državljanstvu RS za
fizične osebe, pravne osebe pa sklep o re-
gistraciji v RS, potrdilo o plačani 10% var-
ščini, ponujeno ceno in plačilne pogoje;

– varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred prijavo na razpis ozi-
roma mora biti plačana najkasneje do javne-
ga odpiranja ponudb na transakcijski račun
proračuna Občine Ravne na Koroškem št.
01000 – 0100009993;

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodiščne prodajne ce-
ne;

– ponudbe bo obravnavala posebna ko-
misija, katera bo županji predlagala skleni-
tev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;

– javno odpiranje ponudb bo v torek
14. 5. 2002 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem;

– vsi ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 8 dni od javnega od-
prtja ponudb;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema obvestila o izbiri, skleniti s
prodajalcem kupoprodajno pogodbo, v nas-
protnem primeru, ostane vplačana varščina
prodajalcu, k sklenitvi kupoprodajne pogod-
be pa se pozove naslednjega najugodnej-
šega ponudnika;

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa vrnjena brez

obresti v roku 15 dni po preteku roka za
zbiranje ponudb;

– vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek na promet nepremičnin, notar-
ske stroške in stroške vpisa v zemljiško knji-
go) nosi uspeli ponudnik oziroma kupec;

– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine;

– ogled nepremičnin je možen po pred-
hodni najavi na Občini Ravne na Koroškem,
pri g. Bukovcu, tel. 0602/870-55-20, kjer
so na voljo tudi ostale informacije v zvezi s
prodajo.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 65/02-2/1 Ob-68208
Na podlagi 10.člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravil-
nika o merilih za sofinanciranje letnih pro-
gramov športa v Občini Moravske Toplice z
dne 11. 3. 2002 (Uradni list RS, št. 29/02)
– v nadaljevanju: pravilnik, Občina Morav-
ske Toplice objavlja

javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v

javnem interesu v letu 2002
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov na področju ob-
čine Moravske Toplice:

– športna društva in športni klubi, ki ima-
jo sedež v občini Moravske Toplice,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-
jo športna društva s sedežem na območju
občine Moravske Toplice,

– zavodi s področja športa, vzgoje in izo-
braževanja,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu ter so splošno ko-
ristne in neprofitne.

II. Za sofinanciranje v letu 2002 se lahko
prijavijo naslednji programi:

1. Športna vzgoja otrok in mladine (1.
točka 17. člena pravilnika),

2. Športna rekreacija (2. točka 17. čle-
na pravilnika),

3. Kakovostni šport (3. točka 17. člena
pravilnika),

4. Vrhunski šport (4. točka 17. člena pra-
vilnika),

5. Šport invalidov (5. točka 17. člena
pravilnika),

6. Izobraževanje in usposabljanje stro-
kovnega kadra v športu (6. točka 17. člena
pravilnika),

7. Športne prireditve v občini (8. točka
17. člena pravilnika),

8. Vzdrževanje športnih objektov (XII. po-
glavje pravilnika),

9. Prireditev ob podelitvi športnih priz-
nanj za leto 2002 (XIV. poglavje pravilnika).

III. Izbrani programi in akcije bodo sofi-
nancirani v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje letnih programov športa v Ob-
čini Moravske Toplice z dne 11. 3. 2002,
Letnim programom športa Občine Morav-
ske Toplice za leto 2002 (v nadaljevanju:
program) ter Nacionalnim programom špor-
ta RS (Uradni list RS, št. 24/00).

Razpisno dokumentacijo, podrobnejše
podatke in pravilnik lahko dobite v tajništvu
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Občinske uprave Občine Moravske Topli-
ce, Kranjčeva 3 – I.nadstropje, soba 3 (tel.
02/548-17-65).

IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumen-
taciji za programe pod točko II. (od 1. do
5., razen, kjer je v razpisni dokumentaciji
določeno drugače) priložiti:

1) pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,

2) potrdilo o izobrazbi strokovnega de-
lavca, ki vodi posamezne programe, v koli-
kor ni dostavil podatkov za register strokov-
nih delavcev na področju športa na Občino
Moravske Toplice oziroma so v tem času
nastale spremembe,

3) potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljal-
cem objekta, iz katere je razvidno število ur
in urnik najema objekta za posamezne pro-
grame, ali potrdilo o rezervaciji števila ur v
posameznem objektu za posamezne pro-
grame za leto 2002),

4) v primeru, da je izvajalec hkrati tudi
upravljalec objekta, v katerem izvaja redno
vadbo, mora predložiti ustrezen sklep pri-
stojnega organa o višini cene najema za
člane in nečlane društva,

5) program dela za posamezne prijavlje-
ne programe,

6) seznam vadečih po prijavljenih skupi-
nah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),

7) seznam registriranih tekmovalcev z re-
gistracijskimi številkami na dan oddaje prija-
ve po posameznih programih,

8) izvajalci rekreacijskih lig morajo pre-
dložiti propozicije tekmovanja,

9) podatke o članstvu na dan 31. 12.
2001,

10) izjava društva o pobiranju članarine,
11) zaključni račun za leto 2001 (bilan-

co stanja in bilanco uspeha),
12) vsebinski in finančni program dela

društva za leto 2002.
Za programe pod točko II.9 morajo izva-

jalci k razpisni dokumentaciji priložiti:
1) dokazilo o lastništvu, najemu ali uprav-

ljanju objekta,
2) upravna dovoljenja za poseg v pro-

stor.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kan-

didati:
1. Športna društva in njihove zveze, ki

kandidirajo za sofinanciranje rednih progra-
mov članov, morajo izvajati programe vsaj
za dve mlajši starostni kategoriji (starostna
kategorija mladincev in mlajši).

VI. Prednost pri izboru bodo imeli tisti
izvajalci, ki:

– bodo imeli vadbene skupine številčno
zapolnjene,

– dosegajo v isti športni panogi boljše
rezultate,

– pri izboru programov imajo prednost
programi za vadbo otrok in mladine,

– pri izboru projektov za sofinanciranje
vzdrževanja športnih objektov bodo upošte-
vani naslednji kriteriji:

a) že pridobljena upravna dovoljenja za
poseg v prostor,

b) delež lastnih sredstev,
c) javni interes v športu.
VII. Prijave, ki morajo vsebovati:
– potrjeno in izpolnjeno razpisno doku-

mentacijo,

– priloge iz IV. točke tega razpisa,
– ostala dokazila, ki so zahtevana v raz-

pisni dokumentaciji
– pošljite na naslov: Občina Moravske

Toplice, Kranjčeva 3, Moravske Toplice,
9226 Moravske Toplice s pripisom »Javni
razpis šport – Ne odpiraj« najpozneje do
31. 5. 2002.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno poši-
ljko ali do 12. ure v tajništvu Občine Morav-
ske Toplice.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene.

VIII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v prora-
čunskem letu 2002, in sicer do 31. 12.
2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 67/02-6/1 Ob-68209
Občina Moravske Toplice objavlja na

podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 22/00), 4. člena Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov kul-
turnih društev in kulturnih projektov iz prora-
čuna Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 29/02) in Odloka o proračunu Ob-
čine Moravske Toplice za leto 2002 (Uradni
list RS, št. 107/01)

javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2002 financirala in sofinancirala

Občina Moravske Toplice.
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Mo-

ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav-
ske Toplice.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

– dejavnost registriranih kulturnih druš-
tev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v
drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnov-
nošolske in srednješolske populacije ter kul-
turna dejavnost študentov – vse le v delu, ki
presega šolske vzgojno izobraževalne pro-
grame,

– udeležba na območnih, medobmoč-
nih, državnih srečanjih in mednarodnih pri-
reditvah,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-
denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko

učinkovitost.
3. Vrednost sredstev razpisa:
– 1,100.000 SIT za programe kulturnih

društev.
4. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis

se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kul-
turnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavo-
di, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakon-
skih predpisov registrirane za opravljanje de-
javnosti na področju kulture, javni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja in posamez-
ni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izka-
zujejo pričakovano kakovost ali predložijo
osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno ka-
kovost, ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini Moravske To-
plice,

– da so registrirani za opravljanje pro-
gramov na področju kulture, da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,

– da imajo zagotovljene materialne, ka-
drovske in organizacijske možnosti za ure-
sničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,

– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo doku-
mentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,

– da Občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov,
poslovno poročilo za preteklo leto, poročila
o doseženih uspehih na občinskih, regio-
nalnih in državnih tekmovanjih, če se jih
udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto.

5. Vsebina vloge: predlogi morajo biti po-
dani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpi-
sne dokumentacije, ki jo dobite ves čas raz-
pisa v času uradnih ur v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice.

6. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najka-
sneje do 31. 5. 2002 na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis kultura
2002 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zad-
nji dan roka za oddajo prijav na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali do 12. ure v tajništvu
Občine Moravske Toplice.

7. Obravnava vlog: pravočasno prispele
in popolne prijave bodo vrednotene na
osnovi pogojev in meril za vrednotenje pro-
gramov kulturnih društev in kulturnih projek-
tov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz pro-
računa občine Moravske Toplice. Ponudni-
ki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8
dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci
kulturnih programov in projektov bo župan
Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe
o sofinanciranju.

8. Informiranje kandidatov: Informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
kandidati na Občini Moravske Toplice, Kra-
njčeva 3, 9226 Moravske Toplice.

Kontaktna oseba: Nada Lutarič, tel.
02/548-17-65, vsak dan od 8. do 13. ure.

Občina Moravske Toplice

Ob-68097
Javno podjetje Energetika Ljubljana

d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
Predmet prodaje je naslednja nepremič-

nina: počitniško stanovanje, staro 15 let, v
skupni izmeri 47,14 m2 v zadnji vrsti počit-
niškega doma v Klenovici, Primorska 4, Re-
publika Hrvatska. Lastništvo objekta ni zem-
ljiško - knjižno urejeno.

Pogoji razpisa:
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki morajo predložiti potrdilo o
državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega re-
gistra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni ter
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potrdilo o tem, da ponudnik ni imel v zadnjih
šestih mesecih blokiranega žiro oziroma
transakcijskega računa.

2. Pisna ponudba mora vsebovati ponu-
jeno kupnino upoštevaje, da vse stroške in
davek na promet z nepremičninami, pove-
zanimi s predmetom kupoprodaje, plača ku-
pec ter način in rok poravnave kupnine.

3. Pisne ponudbe morajo prispeti na se-
dež Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana do 6. 5. 2002 do 10. ure v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj - Ponudba -
Nepremičnine”.

4. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
za nepremičnine, ki so naprodaj po sistemu
“videno-kupljeno”.

5. Kupec sprejema obveznost ureditve
zemljiškoknjižnega stanja za vse tiste ne-
premičnine, za katere zemljiškoknjižno sta-
nje ni urejeno. Kupec sprejema tudi obvez-
nost ureditve eventualnih zatečenih služno-
sti, ki so in ki niso vpisane v zemljiški knjigi,
izhajajo pa iz dejanskega stanja.

6. Kupec s sodelovanjem pri javnem zbi-
ranju ponudb potrjuje, da je seznanjen s
stanjem premoženja in se odreka zahtev-
kom iz naslova stvarnih napak.

7. Lastninska pravica se prenese na kup-
ca šele po plačilu celotne kupnine.

8. Najugodnejšega ponudnika bo komi-
sija izbrala v 14 dneh po končanem zbiranju
ponudb.

9. Lastnik si pridržuje pravico, da kadar-
koli odstopi od nameravane prodaje in ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim od po-
nudnikov.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 90/1175/2002 Ob-67934
Elektro – Slovenija d.o.o., Izobraževalni

center elektrogospodarstva Slovenije, Višja
strokovna šola, Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na objavlja

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje

strokovne šole
za program Elektronika za naslednje

predmete:
Strokovna terminologija v tujem jeziku;

Poslovno sporazumevanje in vodenje; Eko-
nomika in menedžment podjetja; Varstvo pri
delu; Tehniški predpisi in projektiranje; Ra-
čunalništvo in informatika; Materiali v elek-
trotehniki; Električne meritve; Krmilni in re-
gulacijski sistemi; Elektronska vezja in na-
prave; Računalniško vodeni procesi; Pre-
nosna elektronika; Industrijska
elektrotehnika.

Razpisana predavateljska mesta se raz-
pisujejo predvsem za oddelek v Mariboru.

Kandidati morajo za pridobitev naziva iz-
polnjevati pogoje v skladu z določili Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 12/96), Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 64/01), Odredbe o izo-
brazbi predavateljev višjih šol in drugih stro-
kovnih delavcev v višjem strokovnem izo-
braževanju (Ur. l. RS, št. 33/96), Pravilnika
o postopku za pridobitev naziva predavatelj
višje šole (Ur. l. RS, št. 17/96) ter Kriterijev

za določitev vidnih dosežkov na strokov-
nem področju za pridobitev naziva predava-
telj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).

Prijave z življenjepisom, dokazilom o de-
lovnih izkušnjah (fotokopija delovne knjiži-
ce) in ostalimi dokazili pošljite v roku 15 dni
na naslov v začetnem delu objave.

Dodatne informacije: tel. 01/474-35-17.
Elektro- Slovenija d.o.o.

Izobraževalni center
elektrogospodarstva Slovenije

Javne dražbe

Popravek

V ponovni ustni javni dražbi za odprodajo
nepremičnin Občine Krško, objavljeni v Ura-
dnem listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002,
Ob-67615 se prvi odstavke v prvi točki pra-
vilno glasi:

Predmet prodaje so nepremičnine parc.
št. 2388 v izmeri 1 64 20 m2, parc. št.
2380 v izmeri 44 72 m2, ki sta vpisani v
zemljiškoknjižnem vložku št. 2766 k.o. Po-
reč in polovica parc. št. 2382 v izmeri
5,47 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 2767 k.o. Poreč.

Uredništvo

Ob-67894
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in sklepa
Občinskega sveta občine Cerknica z dne
15. 4. 1999 in 11. 4. 2002, Občina Cer-
knica s sedežem v Cerknici, C. 4. maja 53,
razpisuje

javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih

zemljišč v naselju Rakek, Cerknica in
Podskrajnik

Predmet prodaje so zemljišča:
A) parc. št. 1009/3, travnik v izmeri 932

m2, vpisana pri vl. št. 79 k.o. Rakek, vknji-
žena Družbena lastnina imetnik pravice upo-
rabe Občina Cerknica. Zemljišče je name-
njeno gradnji individualne stanovanjske hi-
še.

B) parc. št. 276/1, pašnik v izmeri 1191
m2, vpisana pri vl. št. 2807 k.o. Cerknica,
vknjižena lastninska pravica na Občino Cer-
knica, C. 4. maja 53, Cerknica, z možnos-
tjo gradnje individualne stanovanjske hiše z
dopolnilno obrtno ali storitveno dejavnostjo,
ki nima motilnih vplivov na okolico. Zemlji-
šče je komunalno opremljeno stavbno zem-
ljišče in leži v zazidalnem načrtu “Za mli-
nom”.

C) parc. št. 1002 njiva v izmeri 8893
m2, vpisana pri vl. št. 1787 k.o. Dolenja
vas, vknjižena Družbena lastnina imetnik pra-
vice uporabe Občina Cerknica. Zemljišče
je namenjeno za gradnjo objekta za proizvo-
dno ali storitveno dejavnost. Zemljišče leži v
Industrijski coni Podskrajnik.

Za zemljišče navedeno pod točko A) bo
javna dražba v torek, 14. 5. 2002 s pričet-
kom ob 10. uri, v sejni sobi Občine Cer-
knica v Cerknici, C. 4. maja 53, I. nadstro-
pje.

Za zemljišče navedeno pod točko B) v
torek, 14. 5. 2002 s pričetkom ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Cerknica v Cerknici, C.
4. maja 53, I. nadstropje.

Za zemljišče navedeno pod točko C) pa
v torek, 14. 5. 2002 s pričetkom ob 14.
uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cerknici,
C. 4. maja 53, I. nadstropje.

I. Izklicna cena za zemljišče pod A) zna-
ša 3,529.148 SIT;

Izklicna cena za zemljišče pod B) znaša
7,490.199 SIT;

Izklicna cena za zemljišče pod C) znaša
32,948.565 SIT.

II. Varščino v višini 10% izklicne cene je
potrebno plačati pred javno dražbo na tran-
sakcijski račun Občine Cerknica
01000-0100002524 Banka Slovenije, ce-
lotno preostalo kupnino pa mora uspeli dra-
žitelj plačati v 20 dneh od dneva, ko sklene
pogodbo.

Varščina znaša za zemljišče A) 352.915
SIT.

Varščina znaša za zemljišče B) 749.020
SIT.

Varščina znaša za zemljišče C)
3,294.857 SIT.

III. S potrdilom o plačilu varščine se dra-
žitelj izkaže pred pričetkom dražbe.

Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, ostalim udeležencem pa se vrne
brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.

IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s potrdilom, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in fizične
osebe s potrdilom, da so državljani Republi-
ke Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.

V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 10 dneh po končani javni
dražbi. Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe
ne podpiše v postavljenem roku, se šteje,
da je odstopil od nakupa, varščina pa zapa-
de prodajalcu.

VI. Davek na promet nepremičnin in stro-
ške notarskih storitev plača kupec.

Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 01/70-90-610. Poznejših reklama-
cij kupca se ne bo upoštevalo.

Občina Cerknica

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-35/02-0515 Ob-68122
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a) 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku na Ptuju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje, določene v 25. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne pogo-
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je za imenovanje na mesto državnega pra-
vobranilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-33/02-0515 Ob-68124
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Trbovljah.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 22-2002 Ob-67867
Svet Trubarjevega doma upokojencev

Loka pri Zidanem Mostu razpisuje delovno
mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih in za-

konskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– da ima končano višjo ali visoko šolo
socialne, psihološke, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, prav-
ne, sociološke ali ekonomske smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega dela;

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva;

– predloži program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan v soglasju

vlade RS kot ustanoviteljem in mnenjem lo-
kalne skupnosti za mandatno dobo štirih
let.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošiljajo na naslov: Tru-
barjev dom upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu pod oznako “za razpisno komisijo” v
8 dneh po objavi.

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu

Št. 07-2/13 Ob-67973
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na

podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti razpisu-
je delovno mesto:

vodja območne izpostave Ljutomer.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da imajo višjo izobrazbo družboslov-

ne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-

šenj na področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kul-

turnih dejavnosti,

– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še naj-

manj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedolo-

čen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave

morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljublja-
na, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.

Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti

Ob-68119
Dvojezična srednje šole Lendava, Glav-

na ulica 90, 9220 Lendava,
objavlja prosto delovno mesto ravna-

telja.
Kandidat mora za imenovanje na fun-

kcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakon-
ske pogoje in posebne pogoje, skladno s
53. in 145. členom Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in
22/00), 43. členom Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOF-
VI-A (Ur. l. RS, št. 64/01) ter 14. in 15.
členom Zakona o posebnih pravicah itali-
janske in madžarske narodnosti na podro-
čju vzgoje in izobraževanja – ZPIMVI (Ur. l.
RS, št. 35/01).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5
let.

Začetek dela bo 1. 10. 2002.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah naj kandidati pošljejo najpozneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Dvojezične srednje šole Lendava, Glavna
ulica 90, 9220 Lendava s pripisom »Prijava
za razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Dvojezična srednja šola Lendava

Ob-68123
Kétnyelvű középiskola, Lendva, Tanác-

sa, Fő utca 90, 9220 Lendva,
pályázatot hirdet igazgatói munkahe-

ly betöltésére.
A jelölteknek eleget kell tenniük A Szlo-

vén Köztársaság oktatásról és nevelésről
szóló szervezeti és finanszírozási törvénynek
53. illetve 145. szakaszában (SzK Hivatalos
Lap 12/96, 23/96 sz.), A Szlovén Köztár-
saság oktatásról és nevelésről szóló szerve-
zeti és finanszírozási törvény módositási
törvénye 43. szakaszában előírt feltételek-
nek (SzK Hivatalos Lap 64/01 sz.) és ele-
get kell tenniük Az olasz és a magyar nem-
zetiség nevelési és oktatási különjogairól
szóló törvény 14. és 15. szakaszában előírt
feltételeknek (SzK Hivatalos Lap 35/01 sz.).

Az intézet sikeres vezetéséhez a
jelölteknek megfelelő pedagógiai, vezetői,

szervezői és más képességekkel kell ren-
delkezniük.

A mandátum kezdete: 2002. 10. 01.
Az igazgatót 5 évre nevezik ki.
A pályázatokat a feltételekhez előírt iga-

zolásokkal és az eddig elért munkatapaszta-
latokkal együtt kell benyújtani, 8 napon belül
a kiírás után az iskola cimére, a következő
megjegyzésel: Jelentkezés az igazgatói mun-
kahely betöltésére kiírt pályázatra.

A pályázat eredményéről a pályázókat a
törvényes határidőn belül értesítjük.

Kétnyelvű középiskola, Lendva,
Tanácsa

Ob-68104
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta

37, 3331 Nazarje, razpisuje prosta delovna
mesta:

– učitelja slovenskega jezika za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja matematike-tehnične vzgo-
je za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom,

– učitelja razrednega pouka za dolo-
čen čas (od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003), s
polnim delovnim časom.

Začetek dela je 1. 9. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole. Kandidate
bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Nazarje

Ob-67895
Svet Kmetijske šole Grm Novo mesto,

Sevno 13, Novo mesto, razpisuje prosta
delovna mesta:

I. Ravnatelja Višje strokovne šole, ki
bo v okviru svojega mandata opravljal tudi
funkcijo direktorja zavoda

ter
II. Ravnatelja Strokovne gimnazije in

Srednje poklicne in strokovne šole.
1. Skupni pogoji:
– kandidati morajo izpolnjevati splošne,

z zakonom določene pogoje in pogoje, ki
jih določa 53. in 145. člen Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96,
23/96 in 22/00) ter 43. člen sprememb in
dopolnitev ZOFVI (Uradni list RS, št.
64/01),

– poleg tega morajo imeti organizacij-
ske, strokovne in druge sposobnosti, ki jam-
čijo, da bodo s svojim delom prispevali k
uresničevanju smotrov in ciljev zavoda, kar
dokazujejo z minulim delom.

2. Posebni pogoji:
I. Od kandidatov se pričakuje, da pre-

dložijo program razvoja šole in zavoda Kme-
tijske šole Grm Novo mesto, katerega bodo
predstavili pred učiteljskim zborom šole.

II. Od kandidatov se pričakuje, da pre-
dložijo program razvoja obeh organizacij-
skih enot, katerega bodo predstavili pred
učiteljskim zborom obeh enot.

Ravnatelja bosta imenovana za dobo pet-
ih let. Ravnatelje Višje strokovne šole bo v
okviru mandata opravljal tudi funkcijo direk-
torja zavoda.

Prijave z dokazili in o izpolnjevanju pogo-
jev ter priloženim programom razvoja šole
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pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
zavoda: Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Sevno 13, 8000 Novo mesto, Z oznako »za
razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po končanem postopku.

Nastop dela je 16. 6. 2002.
Kmetijska šola Grm Novo mesto

Druge objave
Št. 19/02 Ob-67921

Delegacija Evropske komisije v Sloveniji
razpisuje

program malih projektov in program
Evropska pobuda za demokracijo in člo-
vekove pravice.

Program malih projektov (PMP) bo finan-
čno podprl tiste projekte, ki si bodo za cilj
zadali dvig zavesti in poznavanje procesa
evropske integracije in ki bodo povečali poz-
navanje Evropske unije v Sloveniji. Prijavijo
se lahko slovenske nevladne in neprofitne
organizacije. Projekti se morajo vsebinsko
navezovati na izbrana področja pristopa Slo-
venjie k Evropski uniji. Prijavljeni projekti
morajo služiti vsaj enemu od naslednjih ci-
ljev: dvig poznavanja programov financira-
nja EU, dvig poznavanja politik EU, poveča-
nje sodelovanja z organizacijami v državah
članicah EU in državah kandidatkah, pove-
čanje učinkovitega izvajanja in uveljavljanja
zakonodaje EU ter dvig osveščenosti in ve-
denja javnosti o splošnih evropskih vpraša-
njih.

Evropska pobuda za demokracijo in člo-
vekove pravice (EIDHR) bo podprla projek-
te, ki bodo prispevali k promociji Mednaro-
dnega kazenskega sodišča (International
Criminal Court – ICC). Nevladne organiza-
cije so vabljene k pripravi projektov za ob-
veščanje splošne javnosti, izbranih ciljnih
skupin in medijev o Mednarodnem kazen-
skem sodišču.

Navodila za prijavo in prijavnice za oba
programa so od 19. aprila 2002 na voljo na
domači strani http://www.evropska-unija.si
in v Centru Evropa, Dalmatinova 4, 1000
Ljubljana.

Informativni sestanki za oba programa
bodo:

– v Ljubljani, 13. in 30. maja ob 15. uri,
v Centru Evropa, Dalmatinova 4;

– v Mariboru, 14. maja ob 12. uri, v
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15;

– v Kopru, 21. maja ob 12. uri, v Obrtni
Zbornici Koper, Staničev trg 1, in

– v Novem mestu, 29. maja ob 12. uri, v
Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6.

Dodatne informacije:
– Christina Wille (EIDHR), Delegacija

Evropske komisije v Sloveniji, faks 01/252-
88-00, e-pošta: christina.wille@cec.eu.int,

– Marjana Dermelj (PMP), Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
ustanova, tel. 01/439-71-00, faks 01/439-
71-05, e-pošta: marjana@umanotera.org.

Za oba programa je rok za oddajo prijav
14. junij 2002 ob 10. uri.

Umanotera
Slovenska fundacija za

trajnostni razvoj

Št. 08/02 Ob-67907
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objavlja
Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

EŠ PI
A-0993 Matjaž Brulc, univ. dipl. inž. arh.
A-0994 Vilma Kobilšek, univ. dipl. inž.

arh.
AK0995 doc. dr. Ana Kučan, univ. dipl.

inž. kraj. arh.
AK0996 Robert Gostinčar, univ. dipl. inž.

kraj. arh.
A-0997 mag. Urša Komac, univ. dipl. inž.

arh.
A-0998 Gregor Gregorčič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0999 Stanislav Valič, univ. dipl. inž. arh.
A-1000 Nina Meško, univ. dipl. inž. arh.
A-1001 Biserka Bratuš Bizjak, univ. dipl.

inž. arh.
A-1002 Alenka Lepin, univ. dipl. inž. arh.
A-1003 Darko Šarac, univ. dipl. inž. arh.
A-1004 Tadej Veber, univ. dipl. inž. arh.
A-1005 Jerneja Ačanski VEBER, univ.

dipl. inž. arh.
A-1006 Miha Dobrin, univ. dipl. inž. arh.
A-1007 Tjaša Pavlovič Logar, univ. dipl.

inž. arh.
A-1008 Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž.

arh.
A-1009 Vladimir Fon, univ. dipl. inž. arh.
AK1010 Marjeta Vavtar, univ. dipl. inž. kraj.

arh.
A-1011 Andrej Girandon, univ. dipl. inž.

arh.
A-1012 Alenka Ružman, univ. dipl. inž.

arh.
G-0313 Janez Repe, univ. dipl. inž. grad.
G-1424 Zoran Ušaj, univ. dipl. inž. grad.
G-1436 Slavomir Pavlovič, univ. dipl. inž.

grad.
G-1482 Matija Kavčič, univ. dipl. inž. grad.
G-2024 Stanislav Kranjec, inž. grad.
G-2025 Bojan Brecelj, univ. dipl. inž.

grad.
G-2026 Roberto Levanič, univ. dipl. inž.

grad.
G-2027 Boštjan Ramovš, univ. dipl. inž.

grad.
G-2028 Mihael Benedik, univ. dipl. inž.

grad.
G-2029 Dušan Rozman, univ. dipl. inž.

grad.
G-2030 Štefan Lapoši, univ. dipl. inž.

grad.
G-2031 Igor Zabukovec, inž. grad.
G-2032 Bojan Fras, inž. grad.
G-2033 Igo Pernovšek, inž. grad.
G-2034 Franc Kozina, inž. grad.
G-2035 Jožef Lemut, univ. dipl. inž. grad.
G-2036 Bruno Lobnik, inž. grad.
G-2037 Marko Žeželj, univ. dipl. inž. grad.
G-2038 Dušan Ivančič, univ. dipl. inž.

grad.
G-2039 Matej Vilhar, univ. dipl. inž. grad.
G-2040 Vladimir Emil Leskovec, univ. dipl.

inž. grad.
G-2041 Zvezdana Stanković Madžo, univ.

dipl. inž. grad.
G-2044 Marko Obrstar, inž. grad.

S-1106 Mihael Dominko, univ. dipl. inž.
str.

S-1107 Božidar Lavrenčič, inž. str.
S-1108 Zmago Ojsteršek, univ. dipl. inž.

str.
S-1109 Goran Dervarič, univ. dipl. inž. str.
S-1110 Slavko Homan, univ. dipl. inž. str.
S-1111 Anton Levpušček, univ. dipl. inž.

str.
S-1112 Ferdinand Tomažič, univ. dipl.

inž. str.
S-1113 Blaž Škrbec, univ. dipl. inž. str.
S-1114 Vlado Fras, univ. dipl. inž. str.
S-1115 Anton Šket, univ. dipl. inž. str.
S-1116 Vinko Kuder, univ. dipl. inž. str.
S-1117 Pavel Bogovič, univ. dipl. inž. str.
S-1118 Darko Sušnik, univ. dipl. inž. str.
S-1119 Andrej Recelj, inž.str.
S-1120 Barbara Volčanšek, univ. dipl. inž.

str.
S-1121 Marjan Smogavec, inž. str.
S-1122 Tomaž Verhovc, univ. dipl. inž. str.
S-1123 Vinko Bratina, dipl. inž. str.
S-1124 Robert Špegel, dipl. inž. str.
S-1125 Jože Velnar, dipl. inž. str.
S-1126 Marko Grešak, univ. dipl. inž. str.
S-1127 Valentin Pirnat, univ. dipl. inž. str.
S-1128 Janez Bogataj, univ. dipl. inž. str.
S-1129 Gorazd Podrekar, univ. dipl. inž.

str.
S-1130 Mitja Dolinšek, univ. dipl. inž. str.
S-1131 Igor Ipavic, univ. dipl. inž. str.
S-1132 Branimir Glinšek, univ. dipl. inž.

str.
S-1133 mag. Jože Stropnik, univ. dipl.

inž. str.
E-0764 Eduard Hainz, univ. dipl. inž. el.
E-1274 Leon Šinko, dipl. inž. el.
E-1275 Boštjan Meža, univ. dipl. inž. el.
E-1276 Aleksander Polajner, univ. dipl.

inž. el.
E-1277 Aleš Merčun, univ. dipl. inž. el.
E-1278 Arpad Gaal, univ. dipl. inž. el.
E-1279 mag. Marko Šenkinc, univ. dipl.

inž. rač.
E-1280 Stanko Možic, univ. dipl. inž. el.
E-1281 Jasna Križman, univ. dipl. inž. el.
E-1282 Tomaž Štrumbelj, univ. dipl. inž.

el.
E-1283 Boštjan Vidmar, univ. dipl. inž. el.
E-1284 Jurij-Peter Zakošek, univ. dipl.

inž. el.
E-1285 Danilo Lorbek, univ. dipl. inž. el.
E-1286 Tomaž Pungartnik, univ. dipl. inž.

el.
E-1287 Vasja Likar, dipl. inž. el.
TP0374 Irena Gorenc, var. inž.
TK0602 Marijan Utroša, univ. dipl. inž.

kem. tehnol.
TV0603 Emil Pirc, dipl. var. inž.
R-0052 Simona Markič, univ. dipl. inž.

rud.
R-0053 Marko Košir, univ. dipl. inž. geol.
R-0054 mag. Anton Dular, univ. dipl. inž.

geol.
R-0055 Ivan Crnkovič, univ. dipl. inž. rud.
R-0056 Drago Dvanajščak, univ. dipl. inž.

rud.
R-0057 Jurij Crnkovič, univ. dipl. inž. rud.
R-0058 Samo Marinc, univ. dipl. inž. ge-

ol.
R-0059 Marko Kočevar, univ. dipl. inž.

geol.
R-0060 mag. Tomaž Beguš, univ. dipl.

inž. geol.
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R-0061 Andrej Štimulak, univ. dipl. inž.
rud.

R-0062 Roman Maček, univ. dipl. inž.
rud.

R-0063 Milan – Henrik Zabukovec, univ.
dipl. inž. rud.

R-0064 Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.
R-0065 Otmar Vrabič, univ. dipl. inž. rud.
R-0066 Jože Kržan, univ. dipl. inž. rud.
R-0067 Mag. Franc Likar, univ. dipl. inž.

rud.
R-0068 Agata Boncelj, univ. dipl. inž. ge-

ol.
R-0069 Klemen Sotlar, univ. dipl. inž. ge-

ol.
R-0070 Stjepan Žganec, univ.dipl.inž.ge-

ot.
R-0071 Bojan Jelen, univ. dipl. inž. rud.
R-0072 mag. Igor Ajdič, univ. dipl. inž.

geol.
R-0073 Franc Čadež, univ. dipl. inž. ge-

ol.
R-0074 Andrej Ločniškar, univ. dipl. inž.

geol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 08/02 Ob-67908

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja na podlagi

lastne zahteve
Njihove zahteve je obravnaval upravni

odbor in sprejel sklep, da se jim odobri
mirovanje statusa pooblaščenega inženirja:

EŠ PI
A-0268 Marko Apih, univ. dipl. inž. arh.
A-0890 Nataša Pevc, univ. dipl. inž. arh.
A-0893 dr. Richard Sendi, univ. dipl. inž.

arh.
A-0915 Branko Pregelj, univ. dipl. inž. arh.
E-0481 mag. Matija Nadižar, univ. dipl.

inž. el.
E-0848 Marijan Brglez, inž. el.
E-1121 Igor Zager, dipl. inž. el.
E-1274 Leon Šinko, dipl. inž. el.
G-0104 Lea Beguš – Barbir, univ. dipl. inž.

grad.
G-0280 Marinka Vitek – Bucik, univ. dipl.

inž. grad.

G-0648 Uroš Cerar, univ. dipl. inž. grad.
TD0028 Miloš Flajs, univ. dipl. inž. komun.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 08/02 Ob-67909

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 od-
bor in sprejel sklep, da se iz članstva zbor-
nice in imenika pooblaščenih inženirjev iz-
briše na podlagi lastne zahteve naslednje
inženirje:

EŠ PI
A-0182 Roni Nemec, univ. dipl. inž. arh.
A-0525 Meta Podobnikar, univ. dipl. inž.

arh.
G-1309 Igor Podobnik, univ. dipl. inž. grad.
E-0698 mag. Dragić Paramentić, univ.

dipl. inž. el.
E-0031 Ciril Peterlin, univ. dipl. inž. el.
S-0723 Bogomir Žižek, univ. dipl. inž. str.
T-0403 Stanislava Belingar, inž. geod.
T-0461 Vladimir Macur, univ. dipl. inž. me-

tal.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 08/02 Ob-67910

Na podlagi 7. člena Zakona o geodetski
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00), 91. člena
Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b) spre-
memb in dopolnitev statuta Inženirske zbor-
nice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije

geodete,
vpisane v imenik geodetov pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

EŠ Geodeti
Geo0181 Simona Čeh, univ. dipl. inž. ge-

od.
Geo0182 Žarko Žnidaršič, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0183 Aleš Gruden, inž. geod.
Geo0184 Mario Ličina, inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev geo-

deta.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 08/02 Ob-67911

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

tehnike,
ki so podali lastne zahteve za izbris iz

posebnega imenika odgovornih
projektantov in članstva zbornice:

EŠ Ime in priimek
G-9163 Andrej Stropnik, grad. tehnik
G- 9327 Anica Drevenšek, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 08/02 Ob-67912

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali lastne zahteve za

mirovanje statusa v posebnem imeniku
odgovornih projektantov pri IZS:

EŠ Ime in priimek
S-9151 Marjan Mencinger, str. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 08/02 Ob-67913

Na podlagi Statuta Inženirske zbornice
Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje,
ki so podali zahteve za prekinitev

mirovanje statusa v posebnem imeniku
odgovornih projektantov pri IZS:

EŠ Ime in priimek
S-9181 Gregor Pilpah, str. tehnik
E-9170 Zlatko Plačko, el. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev.
Inženirska zbornica Slovenije
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Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Ob-68125
Zveza za napredek Radeč in radeškega

okoliša, Gledališka pot 2, Radeče, objavlja

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od

1. 1. do 31. 12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Prihodki
1. Prihodki iz proračuna 51.120,00

lokalnih skupnosti
2. Drugi prihodki 1.627,90

Celotni prihodki 52.747,90
II. Odhodki
1. Drugi stroški in 15.727,48

izredni odhodki
Celotni odhodki 15.727,48

III. Presežek prihodkov 37.020,42
nad odhodki

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju od

1. 1. do 31. 12. 2001

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva
1. Denarna sredstva 196.225,49

na računih
Skupaj sredstva 196.225,49

II. Obveznosti do virov
sredstev

1. Druge obveznosti do 196.225,49
virov sredstev
Skupaj viri sredstev 196.225,49

Zveza za napredek Radeč
in radeškega območja

Evidenca statutov
sindikatov

Popravek

Št. 028-2/02-121 Ob-68108
V izreku odločbe o hrambi pravil Sindi-

kata lesarstva Slovenije, Sindikata Hart
d.o.o. PE Boračeva s sedežem Boračeva
40a je prišlo do pisne pomote. Prva točka
izreka se tako pravilno glasi:

1. Upravna enota Gornja Radgona sprej-
me v hrambo pravila Sindikata lesarstva
Slovenije, Sindikata Hart d.o.o. PE Bora-
čeva s sedežem Boračeva 40a, vpisana v
evidenco statutov sindikatov dne 15. 2. 2002
pod zaporedno številko 59, z nazivom Pravi-
la sindikata Hart d.o.o. PE Boračeva.

Št. 02801-6/2001 Ob-67872
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem 17. 7. 2001 sprejme v hram-
bo statut sindikata, vpisanega v evidenco
statutov sindikatov, pod zap. št. 212 z nazi-
vom “Pravila sindikalne skupine v JSK –
sindikata Glosa”, ki jih je zahtevala poobla-
ščena oseba sindikata z imenom: Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti – sindi-
kat Glosa, s sedežem Vodnikova 11,
3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindiakt pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vilka 1229591.

Št. 028-5/2002-7 Ob-67990
Pravila Osnovne organizacije sindika-

ta Ministrstva za promet in organov v
sestavi, Langusova ulica 4, Ljubljana,
sprejeta dne 18. 3. 2002, matična številka
1156632, se hranijo v Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 152 dne
17. 4. 2002.

Št. 024-1/2002-1401 Ob-67992
Pravila sindikata OOS Zavarovalnice Tri-

glav d.d. Območne enote Slovenj Gradec,
so bila sprejeta v hrambo na Upravni enoti
Slovenj Gradec z odločbo št. 024-2/2002 z
dne 17. 4. 2002 in vpisana v evidenco statuta
sindikatov pod zaporedno št. 2/2002.

Za zaupnike OOS Zavarovalnice Triglav
d.d. Območne enote Slovenj Gradec, so
imenovani:

– Marta Skralovnik - predsednica,
– Sebastijan Stopernik - tajnik,
– Nada Holc - blagajničarka,
– Alojz Kamnik - član,
– Mladen Perič - član,
– Anton Švab - član.
Imenovani člani nadzornega odbora so:
– Zdravko Mikeln,
– Tonja Vinkl,
– Sonja Požgan.

Št. 013-5/2002-10 Ob-67993
Sindikat Telekom Slovenije PE Nova

Gorica s sedežem v Novi Gorici, Kidriče-
va 19 se spremeni v Sindikat Telekom
Slovenije PE Nova Gorica s sedežem No-
va Gorica, Kidričeva 17 in skrajšano ime
STS PE Nova Gorica.

Sindikalna skupina je po odločbi Občine
Nova Gorica št. 013-52/93-1/US dne 3.
5. 1993 vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zaporedno št. 29.

Zaprošena sprememba je vpisana v evi-
denco statutov Upravne enote Nova Gorica
pod isto zaporedno številko, to je 29.

Št. 024-43/93 Ob-67994
Pravila sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije Osnovne šole
Peter Kavčič Škofja Loka, Šolska ulica 1,
Škofja Loka, vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov dne 23. 11. 1993, pod zap. št. 43
odslej nosi naziv: Pravila sindikata vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije - SVIZ
Osnovna šola Škofja Loka-mesto, Šolska
ulica 1, Škofja Loka, in so bila spremenje-
na na zboru članov dne 28. 11. 2001, zara-
di spremembe naziva šole.

Sprememba naziva je vpisana v eviden-
co statutov sindikatov pod zaporedno števil-
ko 76 z dne 18. 4. 2002.

Sindikatu vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije - SVIZ Osnovna šola Škofja
Loka-mesto, Šolska ulica 1, Škofja Loka, je
dodeljena matična številka Statističnega ura-
da Republiki Slovenije - 5954576.

Št. 024-3/02 Ob-67995
Pravila sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije Gimnazija Ško-
fja Loka, zapisnik ustanovnega zbora
sindikata Gimnazije Škofja Loka in zapi-
sni zbora sindikata SVIZ Gimnazija Ško-
fja Loka so v hrambi pri Upravni enoti Ško-
fja Loka.

Pravila in oba zapisnika sta vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zapore-
dno številko 75.

Sindikatu vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije Gimnazija Škofja Loka je do-
deljena matična številka Statističnega urada
Republike Slovenije - 1133055.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-16/2002-15 Ob-67920
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 15. 4.
2002 izdal odločbo, v kateri je skladno z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) ugo-
tovil, da priglašena koncentracija družb Kre-
kova banka d.d. Maribor, Slomškov trg
18, Maribor in Reiffeisen International
Beteiligungs AG, Am Stadtpark 9, Du-
naj, Avstrija, ni podrejena določbam Zako-
na o preprečevanju omejevanja konkuren-
ce, saj ne presega pragov iz prvega odstav-
ka 12. člena ZPOmK, ki določata obvez-
nost priglasitve koncentracije. V takšnih
primerih Urad nima možnosti vsebinske pre-
soje dopustnosti priglašene koncentracije.

Urad RS za varstvo konkurence

Ob-68185
Urad RS za varstvo konkurence (v nada-

ljevanju: Urad) je dne 23. 4. 2002 na pod-
lagi 4. odstavka 38. člena Zakona o prepre-
čevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) iz-
dal sklep o uvedbi postopka v zadevi prigla-
šene koncentracije podjetij Perutnina Ptuj
d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj in Jata d.d.,
Hladilniška cesta 34, Ljubljana, ker je
ugotovil, da je izkazan resen sum glede nje-
ne skladnosti s pravili konkurence.

Družba Perutnina Ptuj bo pridobila nad-
zor nad družbo Jata na podlagi sklenitve
pogodbe o pripojitvi, ki naj bi bila po priča-
kovanjih priglasitelja sklenjena najkasneje
do 30. 6. 2002. Pripojitev bo izvedena z
zamenjavo delnic.

Urad se je za uvedbo postopka presoje
morebitnih negativnih vplivov na konkuren-
co odločil zlasti zaradi visokega tržnega de-
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leža, ki bi ga združeni podjetji Perutnina Ptuj
in Jata dosegli na upoštevnem trgu prodaje
puranjega mesa ter zaradi relativno visokih
tržnih deležev obeh podjetij na nekaterih
drugih upoštevnih trgih. Urad bo namerava-
no koncentracijo presojal na naslednjih
upoštevnih proizvodnih trgih prodaje na de-
belo in prodaje na drobno: trg prodaje pi-
ščančjega mesa, trg prodaje puranjega me-
sa, trg prodaje mesnih izdelkov (klobase),
trg prodaje gotovih jedi iz perutninskega me-
sa (koketi), trg prodaje krmil, trg prodaje
dan starih piščancev in trg prodaje valilnih
jajc, na območju upoštevnega geografske-
ga trga Republike Slovenije.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošlje-
jo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3073-2/02-5 Ob-68204
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nada-
ljevanju: Urad), je 12. 4. 2002 proti podje-
tju Kraft Foods, Central & Eastern Euro-
pe, Jacobgasse 3, 1147 Dunaj, Avstrija
(v nadaljevanju: Kraft Foods), po uradni
dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja krši-
tve 10. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/
99; v nadaljevanju: ZPOmK).

1. Verjetnost kršitve 10. člena ZPOmK
izhaja iz določil v letnih pogodbah o prodaji
proizvodov blagovnih znamk družbe Kraft
Foods za leto 2001 oziroma 2002, ki jih je
družba Kraft Foods sklenila z družbami v
Republiki Sloveniji.

2. Iz določil v pogodbah verjetno izhaja,
da je Kraft Foods zlorabil prevladujoč polo-
žaj na upoštevnem proizvodnem trgu pro-
daje čokolade v tablicah v Republiki Slove-
niji s tem, da je

a) družbam, s katerimi je sklenil pogod-
be o prodaji proizvodov blagovnih znamk
družbe Kraft Foods (v nadaljevanju: distri-
buterji), določil, katerim kupcem sme posa-
mezen distributer prodajati, iz česar verjet-
no izhaja, da je Kraft Foods oviral konkuren-
co pri prodaji čokolade v tablicah znotraj
vsake izmed blagovnih znamk družbe Kraft
Foods na trgu Republike Slovenije;

b) distributerjem določil letne popuste
za prodajo proizvodov, ki temeljijo na do-
seganju letnih zastavljenih ciljev, in sicer
letne popuste za doseganje zastavljenih
prodajnih ciljev za vsako posamezno bla-
govno znamko in posebne letne popuste
za doseganje zastavljenih prodajnih ciljev
pri vseh blagovnih znamkah, in druge po-
puste, ki niso stroškovno utemeljeni, in si-
cer: posebne popuste za nekatere blagov-
ne znamke, promocijske popuste in popu-
ste za naročilo polnega tovornjaka blaga, s
čimer je oviral prodajo drugih blagovnih
znamk čokolade v tablicah na trgu Repu-
blike Slovenije;

c) distributerjem določil različne višine
popustov za enake kupljene količine in s
tem uporabljal neenake prodajne pogoje za
primerljive posle s posameznimi kupci (dis-
tributerji).

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošlje-
jo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Ob-68007
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o

gospodarskih družbah uprava Javor Pivka
lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a,
6257 Pivka in direktorji družb Javor vezan
les proizvodnja polfinalnih in finalnih lesnih
izdelkov d.o.o. Pivka, Snežniška 12, 6257
Pivka, Javor opažni elementi proizvodnja le-
senih plošč in elementov d.o.o. Belsko, Bel-
sko 2, 6230 Postojna, Javor furnir proiz-
vodnja furnirja d.o.o. Prestranek, Reška ce-
sta 24, 6258 Prestranek in Javor stolarna
proizvodnja pohištva d.o.o. Bač, Bač 49a,
6253 Knežak obveščajo, da so dne 19. 4.
2002 Okrožnemu sodišču v Kopru kot regi-
strskemu sodišču predložili

pogodbo o pripojitvi

prevzetih družb Javor vezan les proiz-
vodnja polfinalnih in finalnih lesnih izdelkov
d.o.o. Pivka, Javor opažni elementi proiz-
vodnja lesenih plošč in elementov d.o.o.
Belsko, Javor furnir proizvodnja furnirja
d.o.o. Prestranek in Javor stolarna proiz-
vodnja pohištva d.o.o. Bač k prevzemni dru-
žbi Javor Pivka lesna industrija d.d.. Pogod-
bo o pripojitvi je pred tem na svoji seji dne
15. 4. 2002 pregledal nadzorni svet pre-
vzemne družbe (prevzete družbe nimajo
nadzornega sveta).

Sklepe o soglasju k pripojitvi bo edini
družbenik prevzetih družb sprejel 28. 5.
2002. Vsi delničarji prevzemne družbe in
družbenik prevzetih družb lahko v roku ene-
ga meseca od objave tega obvestila gradivo
o pripojitvi, opredeljeno v 516. členu ZGD,
vpogledajo vsak delovni dan med 8. in 15.
uro na sedežu prevzemne družbe v Pivki,
Kolodvorska cesta 9a.

Prevzemna družba je edina ustanovitelji-
ca in družbenica prevzetih družb in uprava
prevzemne družbe ne zahteva, da bi o so-
glasju za pripojitev odločala skupščina pre-
vzemne družbe. Kolikor bodo delničarji pre-
vzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v roku enega meseca od dneva

skupščin prevzetih družb, na katerih bo edi-
ni družbenik sprejel sklepe o soglasju k pri-
pojitvi, zahtevali sklic skupščine prevzemne
družbe, ki naj odloči o soglasju k pripojitvi,
bo o tem soglasju na naslednji seji odločala
tudi skupščina prevzemne družbe.

Javor Pivka d.d.
predsednik uprave

Peter Tomšič

Javor vezan les d.o.o. Pivka
direktor

Serđo Karlič

Javor opažni elementi d.o.o. Belsko
direktor

Bruno Komac

Javor furnir d.o.o. Prestranek
direktor

Egon Česnik

Javor stolarna d.o.o. Bač
direktor

Alojz Česnik

Ob-68099
Na podlagi 5.5. člena Zakona o gospo-

darskih družbah prevzemna družba Iskra
Elektrozveze, d.d., Ljubljana ter prevzeta
družba MIBO Komunikacije d.o.o., Ljublja-
na objavljata obvestilo, da je bil dne 17. 4.
2002 registrskemu sodišču v Ljubljani pre-
dložen notarski zapis

pogodbe o pripojitvi
sklenjene 2. 4. 2002 med prevzeto dru-

žbo MIBO Komunikacije d.o.o. in prevzem-
no družbo Iskra Elektrozveze, d.d., Ljublja-
na.

O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločala skupščina prevzete družbe po
izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 516.
člena ZGD.

Vsi delničarji prevzemne družbe imajo v
roku enega meseca od objave tega obvesti-
la celotno gradivo, opredeljeno v 516. čle-
nu v povezavi s 4. odstavkom 528. člena
ZGD na vpogled vsak delovni dan med 8. in
13. uro na sedežu prevzemne družbe -
Stegne 11 v Ljubljani.

Prevzemna družba je edina ustanovitelji-
ca in družbenica prevzete družbe in uprava
prevzemne družbe ne zahteva, da bi o so-
glasju za pripojitev odločala skupščina pre-
vzemne družbe. Kolikor bodo delničarji pre-
vzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v roku enega meseca od dneva
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki bo
sprejela sklep o soglasju k pripojitvi, zahte-
vali sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju k pripojitvi, bo o tem
soglasju na naslednji seji odločala tudi skup-
ščina prevzemne družbe.

Iskra Elektrozveze, d.d., Ljubljana
MIBO Komunikacije, d.o.o., Ljubljana

Ob-68117
V skladu z 351. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe z dne 14. 8. 2001 direk-
tor družbe DRF PLUS Družba za razvoj in
financiranje d.d., Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, vpisane v sodni register Okrožnega
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sodišča v Ljubljani, pod opravilno številko
vložka 1/02085/00 objavlja

poziv
za predložitev delniških listin

zaradi združevanja delnic

Direktor družbe poziva vse delničarje
družbe, da skladno z navedenim sklepom o
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala iz
188,914.000 SIT na 94,457.000 SIT naj-
kasneje do 7. 5. 2002 predložijo delniške
listine, zaradi izvedbe postopka združitve
delnic. Zaradi združitve se združijo članske
pravice iz več delnic v manjše število novih
delnic in to tako, da se združitva dve dose-
danji delnici vsaka z nominalnim zneskom
1.000 SIT v eno novo delnico z nominalnim
zneskom 1.000 SIT.

Po predložitvi delniških listin zaradi zdru-
žitve jih bo družba obdržala in uničila, delni-
čarjem pa izdala nove delniške listine. Del-
ničarje posebej opozarjamo, da bodo delni-
ške listine, ki ne bodo predložene v nave-
denem roku, razveljavljene.

Direktor družbe je skladno z drugim
odstavkom 351. člena Zakona o gospodar-
skih družbah, in sicer v zvezi s prvim
odstavkom 222. člena istega zakona upra-
vičen da delničarjem, ki ne bodo pravoča-
sno predložili delniških listin, podaljša rok
za predložitev le-teh. O tem bodo ti delni-
čarji obveščeni tudi s priporočenim pismom
ter z javno objavo.

Glede umika lastnih delnic iz
199,112.000 SIT za 10,198.000 SIT na
188,914.000 SIT direktor družbe obve-
šča delničarje, da jih ni dolžan pozivati na
predložitev delniških listin. Delničarje v
zvezi s tem seznanja, da bodo te delniške
listine z dnem zmanjšanja osnovnega ka-
pitala z umikom delnic, umaknjene in so-
časno dejansko uničene, s čimer bodo
razveljavljene pravice iz delnic (357. čl.
ZGD).

Vse potrebne informacije lahko dobite
po telefonu številka 01/232-20-64, in sicer
vsak delovni dan od objave dalje do vključ-
no 10. 5. 2002 med 8.30 in 15. uro.

DRF PLUS d.d.

Ob-68232
Na podlagi prvega odstavka 330. čle-

na in prvega odstavka 331. člena Zakona
o gospodarskih družbah ter točke 5.15.
Statuta družbe Intereuropa, Globalni logi-
stični servis, delniška družba, Koper, Voj-
kovo nabrežje 32 (v nadaljevanju besedila
Intereuropa d.d.), je nadzorni svet na svo-
ji korespondenčni seji dne 17. 4. 2002
sprejel

sklep
o soglasju k odločitvi uprave družbe

Intereuropa d.d.
Nadzorni svet daje soglasje k odločitvi

uprave družbe Intereuropa d.d.:
1. za sklenitev in podpis pogodbe o izro-

čitvi stvarnih vložkov – prenosu 501.136
delnic družbe STTC d.d., kot stvarnih vlož-
kov delničarjev na družbo Intereuropa d.d.
v zameno za izročitev iz tega naslova novo
izdanih 691.713 delnic družbe Intereuropa
d.d., ki je, kot priloga, sestavni del tega
sklepa in

2. o povečanju osnovnega kapitala dru-
žbe Intereuropa d.d. s stvarnimi vložki ter o
izključitvi prednostne pravice obstoječih del-
ničarjev do novih delnic, kot izhaja iz sklepa
št. 124/02-pd z dne 16. 4. 2002, ki je, kot
priloga, sestavni del tega sklepa.

Intereuropa d.d.
predsednik nadzornega sveta

prof. dr. Livij Jakomin

Javne prodaje delnic

Ob-68213
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Trbov-

lje, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, objavlja

zbiranje ponudb
za prodajo delnic Banke Zasavje d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke

Predmet prodaje: 7.631 delnic Banke
Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina No-
ve Ljubljanske banke, v paketu.

Prodajna cena: najmanj 21.000 SIT za 1
delnico.

Prednostno pravico do nakupa imajo ob-
stoječi delničarji banke, ki v roku najkasne-
je 15 dni od objave zbiranja ponudb, pisme-
no predložijo Termoelektrarni Trbovlje po-
nudbo s pogoji. Po tem roku se delnice
ponudijo pod enakimi pogoji drugim ponu-
dnikom.

Če bo več delničarjev oziroma ponudni-
kov predložilo ponudbo za nakup zgoraj na-
vedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je
ponudil najvišjo ceno.

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Ob-68214
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Trbov-

lje, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, objavlja

zbiranje ponudb
za prodajo delnic Nove Ljubljanske

banke d.d.
Predmet prodaje: 6.637 delnic Nove

Ljubljanske banke d.d., v paketu.
Prodajna cena: najmanj 18.000 SIT za 1

delnico.
Ponudniki naj v roku najkasneje 15 dni

od objave zbiranja ponudb, pismeno pre-
dložijo Termoelektrarni Trbovlje d.o.o. po-
nudbo s pogoji. Če bo več ponudnikov pre-
dložilo ponudbo za nakup zgoraj navedenih
delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil
najvišjo ceno.

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št. 124/02, 37/02 Ob-68230
Na podlagi četrtega odstavka 182. čle-

na, 328., 329., 330. in 331. člena Zakona
o gospodarskih družbah ter točke 5.13.,
5.14. in 5.15. Statuta družbe Intereuropa,
Globalni logistični servis, delniška družba,
Koper, Vojkovo nabrežje 33, (v nadaljnjem
besedilu: Intereuropa d.d.), je uprava dru-
žbe na seji dne 16. 4. 2001 sprejela

sklep
o povečanju osnovnega kapitala

družbe Intereuropa d.d. s stvarnimi
vložki ter o izključitvi prednostne

pravice obstoječih delničarjev do novih
delnic

1. Osnovni kapital družbe Intereuropa
d.d. se poveča z novimi stvarnimi vložki za
691,713.000 SIT tako, da po izvršenem
povečanju znaša 7.902,413.000 SIT.

2. Osnovni kapital družbe Intereuropa
d.d., ki znaša po stanju na dan sprejema
tega sklepa 7.210,700.000 SIT, se pove-
ča za nominalni znesek 691,713.000 SIT,
na 7.902,413.000 SIT.

Za povečani osnovni kapital v znesku
691,713,000 SIT se izda 691.713 novih
navadnih, prosto prenosljivih imenskih del-
nic družbe Intereuropa d.d., z nominalno
vrednostjo ene delnice 1.000 SIT, tako da
znaša skupna nominalna vrednost izdaje no-
vih delnic – emisijski znesek –
691,713.000 SIT.

3. Firma izdajatelja delnic je: Intereuro-
pa, Globalni logistični servis, delniška dru-
žba, Koper.

4. Značilnosti novo izdanih delnic dru-
žbe so:

– delnice se glasijo na ime (so imen-
ske);

– delnice so navadne, prosto prenoslji-
ve;

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
udeležbe pri upravljanju družbe;

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
dela dobička (dividenda);

– njihovim imetnikom dajejo pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe.

5. Delnice iz točke 2. tega sklepa z že
izdanimi (obstoječimi) delnicami družbe tvo-
rijo en razred delnic, ter bodo po njihovi
izdaji vključene v organizirano trgovanje na
trgu vrednostnih papirjev (borzno kotacijo
“A”) v skladu z določbami zakona o trgu
vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Uradni list RS,
št. 56/99).

6. Na podlagi tega sklepa novo izdane
delnice družbe sodelujejo v dobičku družbe
v skladu z določili statuta in vsakoletnimi
sklepi skupščine družbe.

7. Delnice družbe, izdane v skladu s tem
sklepom, bodo upravičenci vplačevali s
stvarnimi vložki.

Predmet stvarnega vložke so navadne,
imenske delnice družbe Skladiščno tran-
sportni in trgovinski center Maribor d.d.,
Tržaška cesta 53, Razvanje, Maribor (v na-
daljevanju: STTC Maribor d.d.), z nominal-
no vrednostjo 2.000 SIT/delnica.

Revidirana vrednost stvarnega vložka,
kot je bila ugotovljena s strani pooblaščene-
ga revizorja, znaša 8.234 SIT/delnica.

8. Prednostno pravico dosedanjih delni-
čarjev družbe Intereuropa d.d. do vpisa no-
vih delnic se izključi zaradi uresničitve pra-
vic imetnikov delnic družbe STTC Maribor
d.d., ki so sprejeli ponudbo, da prejmejo v
zameno za delnice, navedene v točki 9.
tega sklepa delnice iz točke 2. tega sklepa.

9. Na podlagi sklenjenih pogodb bodo
delnice iz točke 2. tega sklepa vpisali in
vplačali naslednji upravičenci do vpisa novo
izdanih delnic družbe:
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– Infond Zlat, pooblaščena investicijska
družba d.d. Maribor, tako da vloži oziroma
prenese na družbo Intereuropa d.d.
342.352 delnic družbe STTC Maribor d.d.,
z nominalno vrednostjo 2.000 SIT vsake
delnice v zameno za 496.410 delnic dru-
žbe Intereuropa d.d z nominalno vrednostjo
1.000 SIT vsake delnice;

– Zlata Moneta I d.d., Maribor, tako da
vloži oziroma prenese na družbo Intereuro-
pa d.d. 56.818 delnic družbe STTC Mari-
bor d.d. z nominalno vrednostjo 2.000 SIT
vsake delnice v zameno za 69.886 delnic
družbe Intereuropa d.d., z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT vsake delnice;

– Slovenska odškodinska družba d.d.,
Ljubljana, tako da vloži oziroma prenese na
družbo Intereuropa d.d. 51.439 delnic dru-
žbe STTC Maribor d.d., z nominalno vre-
dnostjo 2.000 SIT vsake delnice v zameno
za 63.269 delnic družbe Intereuropa d. d, z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsake del-
nice;

– NFD 1, investicijski sklad d.d., Ljublja-
na, tako da vloži oziroma prenese na dru-
žbo Intereuropa d.d 50.527 delnic družbe
STTC Maribor d.d., z nominalno vrednostjo
2.000 SIT vsake delnice v zameno za
62.148 delnic družbe Intereuropa d.d., z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsake del-
nice.

Predmet stvarnega vložka je skupaj
501.136 navadnih imenskih delnic družbe
STTC Maribor d.d. v lasti zgoraj navedenih
upravičencev do vpisa novih delnic družbe
Intereuropa d.d., v skupni nominalni vre-
dnosti 1.002,272.000 SIT, katerih skupna
vrednost kot stvarnih vložkov znaša
4.126,353.800 SIT.

10. Izdaja delnic po tem sklepu se obja-
vi na spletnih straneh borze “SEOin”.

Rok za vpis in plačilo novo izdanih delnic
je 15 dni od dneva javne objave tega sklepa.

Upravičenci do vpisa delnic lahko vpiše-
jo delnice s pisno izjavo (vpisnim potrdilom)
vsak delovni dan od 10. do 13. ure, na
sedežu družbe Intereuropa d.d., v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32.

11. Emisijski znesek novo izdanih delnic
iz 2. točke tega sklepa znaša 691,713.000
SIT.

12. Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki. Nalog za vpis delnic na registr-
ske račune upravičencev do vpisa novih del-
nic pri KDD bo uprava družbe izdala najka-
sneje v roku 15 dni po vpisu sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala po tem sklepu v
sodni register.

Intereuropa d.d.
Jože Kranjc

predsednik uprave
nadzorni svet

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Št. 11/01 Ob-68106
Uprava družbe Ljubljanski sejem d.d.

Ljubljana, Dunajska c. 10, preklicuje sklic
28. skupščine družbe Ljubljanski sejem

d.d. Ljubljana, sklicane za ponedeljek dne
6. 5. 2002 ob 14. uri v prostorih družbe
Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana, Dunajska
c. 10, katere sklic je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 28 z dne 29. 3. 2002.

Ljubljanski sejem d.d.
uprava

Popravek

Ob-67979
Turistično podjetje Portorož, d.d., Cesta

solinarjev 6, Portorož, objavlja popravek
sklica 4. skupščine delničarjev, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002,
Ob-67512 (stran 3193).

Predlog sklepa pod 4. točko se pravilno
glasi tako, da se dividende izplačajo del-
ničarjem, ki so na dan 24. 6. 2002 vpi-
sani v KDD kot imetniki delnic.

Dostopnost gradiva se popravi tako, da
je gradivo na voljo na sedežu družbe 30
dni pred zasedanjem skupščine.

Turistično podjetje Portorož, d.d.

Ob-67889
DP JUB delniška družba pooblaščen-

ka JUB d.d. Dol pri Ljubljani, sklicuje

5. sejo skupščine
ki bo v petek dne 7. 6. 2002 ob 15. uri v

prostorih Informacijsko izobraževalnega
centra družbe JUB Kemična industrija d.d.,
Dol pri Ljubljani, št. 28, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika skupščine ter preštevalke glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom upra-

ve in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni do-

biček za leto 2001 v višini 1.218,020.881
SIT, sestavljen iz prenesenega dobička, re-
valoriziranega na dan 31. 12. 2001 v višini
945,927.474 SIT in nerazdeljenega dobič-
ka poslovnega leta 2001 v višini
272,093.407 SIT.

2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta

2001 v višini 1.218,020.881 SIT se upora-
bi za: – del bilančnega dobička v višini
84,953.640 SIT se razdeli delničarjem;

– del bilančnega dobička v višini
1.133,067.241 SIT se odvede v druge re-
zerve iz dobička.

2.3.2. Do izplačila dividende je upravi-
čen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo 7 dni pred skupščino.

2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 6.
2002.

2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.

3. Izvolitev članov nadzornega sve-
ta-predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: izvolijo se trije člani nad-
zornega sveta, predstavniki delničarjev: Bo-
ža Bokalič, Vlado Frece, Milena Kmetič.

Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-
ga sveta prične teči 20. 7. 2002.

4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije po-

slovanja družbe za leto 2002 se imenuje
revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo me-
sto.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled in dosto-
pni delničarjem na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure od objave dnev-
nega reda do 7. 6. 2002.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 4. 6. 2002 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki imajo pisno pooblastilo. Udeleženci mo-
rajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti di-
rektorju družbe pisno tako, da le-ta prispe
na sedež družbe najkasneje tri dni pred za-
sedanjem t.j. do vključno 4. 6. 2002.

DP JUB d.d., Dol pri Ljubljani
uprava

Ob-67890
Na podlagi 32. člena Statuta delniške

družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinj-
sko jezero,

redno sejo skupščine delniške družbe,

ki bo dne 27. 5. 2002 ob 14. uri, na
sedežu družbe v prostorih hotela Jezero,
Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika in dva preštevalca glasov, ugotovi
sklepčnost in sprejme dnevni red v skladu s
predlogom sklicatelja.

Na skupščini bo navzoč notar Vojko Pin-
tar.

2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Al-
pinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2001.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko
jezero za leto 2001, po predlogu uprave.

3. Uporaba dobička družbe in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 2001 in
celotni nerazporejeni dobiček družbe iz pre-
teklih let se razporedi v rezerve iz dobička
družbe.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu družbe.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za nove člane nadzor-

nega sveta družbe se, za mandatno obdob-
je štirih let, izvolijo naslednji člani: Bojan
Novak, Irena Šolar, Polonca Noč.

Gradivo za sejo, skupaj s predlogom
spremembe statuta in letnim poročilom je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, vsak de-
lovnik med 9. in 11. uro, od dneva sklica
skupščine dalje.

Vsak delničar ima v roku enega tedna po
objavi tega sklica pravico zahtevati dopolni-
tev dnevnega reda. V zahtevi, ki se pošlje
sklicatelju skupščine, se navede namen in



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-37 / 26. 4. 2002 / Stran 3287

razlog dopolnitve ter razumno obrazložen
predlog sklepa po dopolnjenem dnevnem
redu.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma njegovega po-
oblaščenca se prijavi po faksu, telegramu
ali s priporočeno pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 27. 5.
2002 ob 15. uri na istem kraju. Takrat bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
uprava družbe

mag. Iztok Noč

Št. 014 Ob-67891
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in od 20. do 23. člena
Statuta družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
uprava družbe sklicuje

7. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS d.d. Kamnik

ki bo v torek, 28. 5. 2002 ob 12. uri na
novem sedežu družbe KAM-BUS d.d. Kam-
nik, Industrijska cona Perovo 30, ob kamni-
ški obvoznici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Bo-

ris Premk,
– za preštevalki glasov Tatjana Petrovič

in Mojca Jašič,
– za notarja se imenuje Jože Rožman.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega

dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina na podlagi 282. člena Za-

kona o gospodarskih družbah in na predlog
uprave in nadzornega sveta bilančni dobi-
ček, ki po poslovnem poročilu, ki sta ga
sprejela uprava in nadzorni svet, znaša
225,733.011 SIT, pri čemer dobiček po-
slovnega leta 2001 znaša 116,251.000
SIT, preneseni čisti dobiček prejšnjih let
1998, 1999 in 2000 pa skupaj znaša
109,081.760 SIT, razporedi:

a) del v znesku 11,695.868 SIT, ki pred-
stavlja 50% nerazporejenega dobička iz leta
1998, se razdeli delničarjem v višini 79 SIT
bruto na delnico in se izplača delničarjem
do 30. 10. 2002 po stanju delniške knjige
na dan sprejema tega sklepa;

b) del v znesku 107,018.571,50 SIT
kar predstavlja 50% nerazporejenih dobič-
kov iz leta 1999 in 2000 ter 50% dobička
poslovnega leta 2001, se razporedi v druge
rezerve;

c) del v znesku 107,018.571,50 SIT
kar predstavlja 50% nerazporejenih dobič-
kov iz leta 1999 in 2000 ter 50% dobička
poslovnega leta 2001, ostane nerazpore-
jen (preneseni dobiček);

2. Skupščina na podlagi obravnave let-
nega poročila in poročila nadzornega sveta,
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razre-

šnico, ter s tem potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta za leto 2001.

3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmeta se naslednji

spremembi statuta družbe:
1. Besedilo drugega odstavka 2. člena

(sedež družbe) se spremeni tako, da se
glasi: »Sedež družbe je v Kamniku, Perovo
30.«

2. Besedilo 25. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Nadzorni svet sestavljajo trije
člani od katerih sta dva predstavnika delni-
čarjev eden pa je predstavnik v družbi zapo-
slenih delavcev.

Člana nadzornega sveta, ki sta predstav-
nika delničarjev na predlog nadzornega sve-
ta izvoli skupščina. Člana nadzornega sve-
ta, ki je predstavnik v družbi zaposlenih de-
lavcev pa v skladu z Zakonom o sodelova-
nju delavcev pri upravljanju izvoli svet
delavcev.«

4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se razreši člana nadzornega sveta
Spruk Staneta.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za izdelavo revizijskega poročila o
poslovanju družbe v letu 2002 imenuje Re-
vizijska družba Contura d.o.o. iz Ljubljane.

6. Pobude in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino.

Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so na dan izvedbe skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Vsak delničar lahko pri predlaganih skle-
pih pri posameznih točkah dnevnega reda
poda razumno utemeljene nasprotne pre-
dloge. Če bo delničar nasprotni predlog vlo-
žil v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
bo nasprotni predlog objavila uprava na stro-
ške družbe.

Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS d.d. Kamnik, Maistrova 18, Kam-
nik »za 7. skupščino«.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14.
uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu skup-
ščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

KAM-BUS d.d. Kamnik
direktor družbe

Anton Zlatnar

Ob-67892
Na podlagi 7.2. točke statuta Istrabenz,

holdinške družbe, d.d., Koper ter na podla-
gi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in ZTVP-1,
uprava sklicuje

6. sejo skupščine
Istrabenz, holdinške družbe, d.d. Koper

ki bo v petek, 31. 5. 2002, ob 11. uri, v
sejni dvorani Banke Koper, d.d., Pristani-
ška 14, Koper z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: mag.

Gregor Velkaverh,
– verifikacijska komisija: Robert Ernestl,

predsednik, Klavdija Primožič in Klavdija
Ule.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Dravo
Ferligoj.

2. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine in čistopis poslovnika o
delu skupščine.

3. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet dru-
žbe, da besedilo statuta uskladi s spremem-
bami in dopolnitvami statuta in izdela čisto-
pis statuta družbe.

4. a) Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisne-
ga poročila nadzornega sveta po 274.a čle-
nu Zakona o gospodarskih družbah.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček za leto 2001 v znesku
4.236,133.180,11 SIT se uporabi:

– 673,400.000,00 SIT za dividende ali
130,00 SIT bruto dividende na delnico;

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 31. 7. 2002, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni dru-
žbi, d.d., Ljubljana, na dan 4. 6. 2002 in na
način, kot ga bo določila uprava družbe.

– 40,000.000,00 SIT za nagrade upra-
vi;

– 19,000.000,00 SIT za nagrade nad-
zornemu svetu;

– 2.980,000.000,00 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička;

– 523,733.180,11 SIT se razporedi v
prenešeni dobiček družbe.

Za izplačila pod prvo, drugo in tretjo alin-
eo se porabi 668,031.389,08 SIT pre-
nesenega dobička iz leta 1998 in
64,368.610,92 SIT razporejenih prostih
rezerv iz leta 1997, skupaj
732,400.000,00 SIT.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeljuje upravi družbe in članom nad-
zornega sveta družbe razrešnico za poslov-
no leto 2001.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
delniške družbe in izvolitev novih članov
nadzornega sveta predstavnikov delničar-
jev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina na pod-
lagi pisnih odstopnih izjav razreši člana -
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predsednika nadzornega sveta in člana -
podpredsenika nadzornega sveta s 30. 5.
2002:

1. gospoda Gorazda Čuka,
2. gospoda dr. Richarda Schenza.

Skupščina izvoli naslednja člana nadzor-
nega sveta, predstavnika delničarjev za
mandat od 31. 5. 2002 do 29. 5. 2005:

1. gospoda Janka Kosmino,
2. gospoda mag. Wernerja Schinhana.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Ernst & Young, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska Cesta 106.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello
Godina 2, vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so na dan 28. 5. 2002
vpisani v delniško knjigo, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Istrabenz, d.d, Koper
predsednik uprave

Janko Kosmina

Ob-67893
Uprava delniške družbe Primož TRU-

BAR, založništvo, d.d. Kranj – sklicuje

11. skupščino družbe

ki bo v četrtek, 30. maja 2002 ob 15.15
na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(knjižnica – III. nadstropje – 312).

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice sta pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo naj-
kasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.

Predlog dnevnega reda 11. skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisot-

nosti in sklepčnosti:
– predstavitev notarja,
– imenovanje komisije za izvedbo glaso-

vanja,

– določitev dnevnega reda.
Predlog sklepov:
– skupščina sprejme predlagani dnevni

red;
– v komisijo za izvedbo glasovanja se

imenujeta Barbara Grilanc in Matjaž Kozelj.
2. Obravnava letnega poročila uprave za

leto 2001 in poročila nadzornega sveta –
sklepanje o uporabi dobička družbe in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
– dobiček družbe iz leta 2001 v znesku

6,245.409,07 SIT in preneseni dobiček iz
prejšnjih let se razporedi v druge rezerve
družbe;

– podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovanje družbe v letu 2001.

3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe statuta

delniške družbe Primož Trubar, založništvo,
d.d. Kranj.

Letno poročilo uprave, poročilo nadzor-
nega sveta in predlog za spremembo statu-
ta so delničarjem na razpolago pri Barbari
Grilanc.

Trubar, d.d. Kranj
Edvard Jurjevec

direktor

Ob-67936
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške

družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje

8. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,

d.d., Sežana,
ki bo v petek, 31. 5. 2002 ob 13. uri, v

hotelu Tabor v Sežani, Kolodvorska ulica 4.
Čas prihoda na skupščino je tega dne

med 12. in 12.45.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane delovnih orga-

nov skupščine se izvolijo: predsednik skup-
ščine: mag. Jožko Čuk, verifikacijska komi-
sija: Nadja Peca in Darko Grmek, notar:
Milan Mesar.

3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. A/ Predložitev letnega poročila za le-

to 2001 z mnenjem revizorja in pisnega po-
ročila nadzornega sveta po 274.a členu Za-
kona o gospodarskih družbah ZGD-F.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in s
sprejemom letnega poročila družbe Mitol
za leto 2001 ter s stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.

B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička po predlogu uprave in nadzornega
sveta in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša bilančni dobiček družbe na dan 31.
12. 2001 479,147.829,27 SIT, ki se ga
uporabi za naslednje namene:

– del dobička iz l. 2000 se nameni za
dividende (96 SIT bruto na delnico) –
63,496.608 SIT,

– dobiček iz l. 2001 se razporedi v dru-
ge rezerve – 115,635.055,18 SIT,

– dobiček iz l. 1997, 1998 in del iz
2000 – 300,016.166,09 SIT se ne razpo-
redi.

Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD-Central-
ni klirinško depotni družbi na dan 4. 6.
2002.

V skladu z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje raz-
rešnico.

5. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na lastno željo se razre-
ši člana nadzornega sveta Branka Rojca z
dnem 31. 5. 2002.

Za nadomestnega člana nadzornega sve-
ta za obdobje od 1. 6. 2002 do 1. 6. 2003
se izvoli Leon Klemše.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

za leto 2002 imenuje Revizijska družba Pod-
boršek d.o.o., Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Mitol na Partizanski 78 v Sežani v
splošno kadrovskem sektorju in v tajništvu,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Glasovalne pravice lahko uresničujejo ti-

sti delničarji družbe (sami ali po svojem po-
oblaščencu oziroma zakonitem zastopniku),
ki bodo na dan 15. 5. 2002 kot lastniki
delnic vknjiženi pri KDD in ki se bodo najka-
sneje do vključno 27. 5. 2002 pisno prijavi-
li tako, da njihova prijava prispe na sedež
družbe tega dne.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne dne 7. 6. 2002 ob 13. uri, v istem pro-
storu, ne glede na število prisotnih delnic.

Mitol, d.d., Sežana
direktor

Ob-67937
Na podlagi statuta delniške družbe Mi-

zarstvo Rogaška Slatina, d.d. Tržaški
hrib 4, Rogaška Slatina, sklicujem

2. skupščino delničarjev

ki bo dne 27. 5. 2002 ob 15. uri v
prostorih družbe v Rogaški Slatini, Tržaški
hrib 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov se izvolita Darinka Podgornik in Mag-
da Letnar. Skupščini bo prisostvoval notar
Pavel Rojs.
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2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
za leto 2001, vključno z bilanco stanja, izka-
zom uspeha in poslovnim poročilom, po pre-
dlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.

3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o pokrivanju izgube v letih
2000 in 2001.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o pokrivanju izgube, nastale v letih
2000 in 2001.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.

5. Imenovanje uprave družbe.
Predlog sklepa: za upravo-direktorja dru-

žbe se imenuje Marjan Žogan, univ. dipl.
inž.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine,
spremembe in dopolnitve statuta ter letno
poročilo, je delničarjem na vpogled dan po
objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik
od 10. do 12. ure v tajništvu družbe. Pravi-
co 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 ude-
ležbe na skupščini je prispela na sedež dru-
žbe najmanj 3 dni pred skupščino.

Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni ude-
leženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pri-
četkom zasedanja skupščine, vpisati v listo
udeležencev. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic istega
dne z istim dnevnim redom eno uro kasne-
je. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino prisotnega zastopanega
osnovnega kapitala.

Mizarstvo Rogaška Slatina d.d.
uprava

Ob-67938
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 44. točke statuta družbe
uprava sklicuje

4. skupščino delničarjev
Golf in kamp Bled d.d., Kidričeva 10c,

4260 Bled
ki bo 3. junija 2002 ob 11. uri v prosto-

rih restavracije Panorama Grand hotela To-
plice na Bledu, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: skupščina imenuje organe skupšči-
ne po predlogu uprave, in sicer za predse-
dnika skupščine se izvoli Miran Hude, za
preštevalko glasov pa Duško Janša.

2. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Skupščina delničarjev se seznani z letnim
poročilom uprave in pisnim poročilom nad-
zornega sveta za leto 2001. Skupščina po-
deljuje razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu, s katero potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v poslovnem letu 2001.

3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za

revizorja računovodskih izkazov za leto

2002 se imenuje Ernst & Young, revizija,
davčno in poslovno svetovanje, d.o.o., Du-
najska cesta 111, Ljubljana.

4. Sejnine članov nadzornega sveta.
Uprava daje predlog sklepa: članom nad-

zornega sveta se izplačajo sejnine, in sicer
za predsednika 60.000 SIT in člane 40.000
SIT neto na sejo. Upravičeni so tudi do po-
vračila potnih stroškov in do nagrade, če jo
skupščina izglasuje s posebnim sklepom.

Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
in revizijsko poročilo, je delničarjem na vpo-
gled v recepciji Kampa Bled, Kidričeva
10 c, Bled, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov Golf in
kamp Bled d.d, Kidričeva 10c, 4260 Bled,
bodo objavljeni skladno z 288. členom Za-
kona o gospodarskih družbah.

Skupščine se udeležijo tisti, ki so na dan
23. maja 2002 lastniki delnic ter njihovi po-
oblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino upravi dru-
žbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih sprejmejo ob vstopu v dvorano. Poo-
blastilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu naslednjega dne t.j. 4. 6. 2002 ob
11. uri.

Golf in kamp Bled, d.d.
uprava

Ob-67939
Na podlagi 33. člena statuta družbe Al-

ples, industrija pohištva, d.d., Železniki, skli-
cujem

7. redno skupščino
delniške družbe Alples, industrija
pohištva, d.d., Železniki, Češnjica

48/b, Železniki,

ki bo dne 30. 5. 2002 ob 12.30 v po-
slovnih prostorih na sedežu družbe, Češnji-
ca 48/b v Železnikih.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisot-
nost vabljene notarke.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2001 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Celotni bilančni dobiček v skupnem

znesku 556,935.847 SIT, od česar preo-
stanek čistega dobička za poslovno leto
2001 znaša 234,697.120 SIT, znesek
322,238.727 SIT pa predstavlja preneseni
dobiček iz prejšnjih let, se prenese v na-
slednje obdobje kot preneseni dobiček.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki v

poslovnem letu 2001 in se upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2001
podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto
2002 se imenuje revizijska družba Constan-
tia MT & D, d.o.o., Ljubljana.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni ka-

pital družbe iz 283,484.000 SIT na
220,526.000 SIT z umikom 62.958 lastnih
delnic razreda A z nominalno vrednostjo
62,958.000 SIT, v breme bilančnega do-
bička. Zmanjšanje kapitala se izvede zaradi
upoštevanja določb 243. čl. ZGD.

5. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet dru-
žbe, da določi prečiščeno besedilo statuta
skladno s sprejetimi sklepi skupščine:

a) pod 4. točko;
b) pod 5. točko.
6. Določitev višine sejnin članom nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se na novo določi sejnina v neto višini, za
predsednika nadzornega sveta 500 EUR,
za člane nadzornega sveta pa 350 EUR, za
vsako sejo, preračunano v tolarje po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan izplači-
la sejnine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skup-
ščini predhodno pisno najavijo upravi dru-
žbe najkasneje v roku 3, dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci delničarjev
morajo do začetka skupščine predložiti pi-
sna pooblastila.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 13. uri, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Alples, d.d., Železniki
uprava

Ob-67975
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana

d.d., Streliška 12, Ljubljana, na podlagi dru-
gega odstavka 16. člena statuta sklicuje

6. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,

Streliška 12, Ljubljana,
ki bo v torek, 28. 5. 2002 ob 12. uri, na

sedežu družbe, Streliška 12, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih organov
skupščine in imenovanje notarja za sesta-
vo zapisnika.

Predlog sklepa: izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Go-

deša,
– za preštevalca glasov Urško Comino

in Dragico Vodenšek.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notar Miro Bregar iz Litije.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega

sveta in sprejem sklepov o uporabi bilan-
čnega dobička ter o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001.

2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poro-
čila se bilančni dobiček družbe po predlogu
uprave in nadzornega sveta uporabi na sle-
deč način:

a) višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2001 znaša 47,359.058,51
SIT;

b) o uporabi bilančnega dobička bo odlo-
čeno v naslednjih poslovnih letih.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje ITEO – Abeceda, podje-
tje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe – uskladitev z novelo ZGD – F.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be 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 – Central-
ni klirinško depotni družbi v Ljubljani tri dni
pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi
zastopniki in pooblaščenci, kolikor so ude-
ležbo na skupščini in uresničevanje glaso-
valne 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 pod-
pisom seznama prisotnih delničarjev potrdi-
jo svojo prisotnost na skupščini ter prevza-
mejo gradivo ter glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z letnim

poročilom za poslovno leto 2001 in poroči-
lom nadzornega sveta je delničarjem na vo-
ljo na sedežu družbe v tajništvu družbe, na
Streliški 12 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 ali predloge glede dnevne-
ga reda za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani ure ne bo

sklepčna, se določi polurni odmor po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
predsednik uprave

Goran Brankovič

Št. 15/2002 Ob-67976
V skladu z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in 40. členom Statuta družbe IGM Za-
gorje Industrija gradbenega materiala,
d.d., s sedežem Savska cesta 1, Zagorje
ob Savi, uprava sklicuje

7. sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, 27. 5. 2002 ob 12.

uri, v sejni sobi družbe, Savska cesta 1,
Zagorje ob Savi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine in dveh preštevalcev gla-
sov, imenovanje notarja in pregled dnevne-
ga reda ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Staša Lepej, za preštevalki
glasov se izvolita Marida Sikovšek Podbre-
gar in Vojka Bricl in imenuje notarka Marja-
na Kolenc Rus za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za poslovno leto 2001 in
stališčem nadzornega sveta k poročilu o re-
viziji računovodskih izkazov za poslovno le-
to 2001.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom in sklepi nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2001 in stališčem nadzornega
sveta k poročilu o reviziji računovodskih iz-
kazov za poslovno leto 2001.

3. Razdelitev dobička in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina potrjuje sklep nadzornega

sveta, da se ugotovljeni bilančni dobiček v
višini 18,049.997,66 SIT uporabi v skladu
z ZGD-F za oblikovanje zakonskih rezerv.

2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2002 imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerje-
va ulica 30, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, je delničarjem na vpogled v splošno
kadrovski službi družbe, v Zagorju ob Savi,
Savska cesta 1, vsak delovni dan v tednu,
od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, na sedež družbe, pošljejo
pisne, razumno utemeljene predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so na dan 30. 4.
2002 vpisani v delniško knjigo vodeno v
centralnem registru pri Klirinško depotni dru-
žbi, d.d. ali njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo člani nad-
zornega sveta in uprava, tudi če niso delni-
čarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno.

Sklepe k 1., 2., 3. in 5. točki dnevnega
reda sprejemajo delničarji z navadno večino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi-
tala. Sklepe k 4. točki dnevnega reda spre-
jemajo delničarji s 3/4 večino pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo ose-
bno, po pooblaščencu ali zastopniku. Poo-
blastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) iste-
ga dne ob 13. uri, v istem prostoru. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

IGM Zagorje
Industrija gradbenega materiala, d.d.

uprava družbe

Ob-67977
Na podlagi določila 283. člena Zakona

o gospodarskih družbah in F člena Statuta
sklicuje direktor delniške družbe KOTO Mi-
klošičeva 5, Ljubljana

9. skupščino
družbe KOTO d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 28. 5. 2002 ob 10. uri, na
sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa št 1: na predlog uprave

se za predsednika skupščine imenuje Saša
Koštial in za preštevalki glasov Ema Urh in
Tanja Vene. Ugotovi se, da seji skupščine
prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.

2. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa št 2.1: bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2001 znaša
3.360,777.574,23 SIT. Na predlog uprave
in nadzornega sveta se nerazporejeni dobi-
ček poslovnega leta 1998 v višini
155,647.132,43 SIT uporabi:
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– za nagrade direktorju in pomočnikom
direktorja po predlogu nadzornega sveta,

– 101,647.132,43 SIT za izplačilo divi-
dend delničarjem, kar predstavlja bruto 127
SIT na eno delnico. Dividende bodo delni-
čarjem izplačane najkasneje do 30. 7.
2002.

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina potrdi
in odobri delo uprave družbe in članov nad-
zornega sveta in jim za poslovno leto 2001
podeljuje razrešnico.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe z umikom že pridobljenih lastnih delnic
družbe.

Predlog sklepa št. 3: osnovni kapital dru-
žbe, ki znaša 797,472.000 SIT, se zma-
njša za 79,747.200 SIT z umikom 79.747
že pridobljenih lastnih delnic družbe v bre-
me dobička poslovnega leta 2001. Po izve-
denem zmanjšanju osnovnega kapitala zna-
ša osnovni kapital družbe 717,724.800 SIT
in je razdeljen na 717.724 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
po tem sklepu se izvede zaradi prilagoditve
višine osnovnega kapitala obsegu poslova-
nja družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzor-
nega sveta se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2002 imenuje revizijska
družba Ernst&Young, d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa št. 5.1: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta skupščina sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve Sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa št. 5.2: na predlog upra-
ve in nadzornega sveta skupščina sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve Sta-
tuta družbe v zvezi s sprejetim sklepom o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

6. Vprašanja in predlogi.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma s podpisanim pooblastilom po-
oblaščenca.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo, na dan 20. 5.
2002 in ki najmanj tri dni pred dnevom skup-
ščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe.

Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe pol ure pred začetkom za-
sedanja, da bodo lahko prevzeli glasovnice
za glasovanje na skupščini.

Na sedežu družbe so najavljeni udele-
ženci dolžni podpisati seznam prisotnih del-
ničarjev.

Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda, so delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu dru-
žbe Miklošičeva 5, vsak delavnik od 10. do
12. ure.

KOTO, d.d.
direktor družbe

Ob-67981
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške

družbe Europapier – Papirografika d.d.
uprava družbe sklicuje

9. redno skupščino
delniške družbe Europapier –

Papirografika d.d.
ki bo v ponedeljek, dne 27. 5. 2002 ob

15. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Lesko-
škova cesta 14.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Za predsedujočega skupščine se

izvoli Miha Martelanc, za preštevalko glasov
pa Josipina Kovačič.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka mag. Nina Češarek.

2. Obravnava letnega poročila za poslov-
no leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

2.1. Sprejme se letno poročilo uprave
družbe Europapier – Papirografika d.d. za
poslovno leto 2001 s poročilom nadzorne-
ga sveta družbe.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

3.1. Višina bilančnega dobička družbe,
ugotovljenega na dan 31. 12. 2001:
Poslovni izid leta 2001
(izguba) – 11.540.582,23 SIT
Preneseni čisti dobiček
preteklih let +275.478.560,70 SIT
Povečanje rezerv iz
dobička po sklepu uprave 0 SIT
Povečanje rezerv iz dobička
po odločitvi uprave in
nadzornega sveta 0 SIT
Bilančni dobiček +263.937.978,47 SIT.

3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 v višini 263,937.978,47 SIT
v celoti ostane preneseni čisti dobiček, o
katerega uporabi bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.

3.3. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2001.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za

revidiranje letnih računovodskih izkazov za
poslovno leto 2002 imenuje revizorska dru-
žba Delloite&Touche d.o.o., revizija in sve-
tovanje, Dunajska 22, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
vpisani v Centralni register nematerializira-
nih vrednostnih papirjev pri KDD, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo
prijavijo osebno v tajništvu uprave na sede-
žu družbe ali s priporočeno poštno pošiljko,
najpozneje tri dni pred sejo skupščine, to je
do vključno petka, dne 24. 5. 2002.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo vsaj 15% vseh glasovalnih
pravic. Kolikor v prvem sklicu sklepčnost ne
bo zagotovljena, bo ponovno zasedanje

skupščine dne 28. 5. 2002 ob 9. uri prav
tako na sedežu družbe Leskoškova cesta
14, Ljubljana. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, vključno z letnim poročilom, poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Europapier – Papirografika d.d.
uprava

Ob-67983
V skladu z 12. členom statuta Remont

d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje

8. skupščino
delničarjev Remont d.d.

ki bo v petek, 31. maja 2002 ob 9. uri v
poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30
v Celju.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev prešte-

valcev glasov in imenovanje notarja;
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.

2. Poročilo preštevalcev o prisotnosti
delničarjev - kapitala na skupščini.

Predlog sklepa: na podlagi poročila se
ugotovi, da je skupščina sklepčna.

3. Poročilo nadzornega sveta o spreje-
tem letnem poročilu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega sveta o sprejetem letnem poro-
čilu za poslovno leto 2001.

4. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
uporaba bilančnega dobička. Skupščina po-
deljuje razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2001.

5. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagra-

do nadzornemu svetu za uspešno delo v
minulem letu v predlagani višini.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizijsko družbo za
leto 2002 se imenuje revizijska družba Ernst
& Young - Revizija, davčno in poslovodno
svetovanje d.o.o., Ljubljana.

7. Seznanitev skupščine s planom dru-
žbe za leto 2002.

Skupščino se seznani s planom družbe
za leto 2002.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnev-
nega reda skupščine na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na se-
dež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
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ob 10. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Remont d.d., Celje

Ob-67984
Na podlagi 13. člena Statuta Banke Za-

savje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, prečiščeno besedilo z
dne 6. 6. 2001, uprava banke sklicuje

2. skupščino
delničarjev Banke Zasavje d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove

Ljubljanske banke,
ki bo v sredo, 29. 5. 2002 ob 12. uri v

Medijskih Toplicah Izlake, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine ter imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
predsednika skupščine in tričlansko verifi-
kacijsko komisijo v predlagani sestavi in ime-
nuje notarko Marjano Kolenc - Rus za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: skupščina banke ugoto-
vi sklepčnost skupščine.

3. Predstavitev letnega poročila banke
za leto 2001 z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila

Predlog sklepa: skupščina banke se sez-
nani z letnim poročilom banke za leto 2001
in poročilom nadzornega sveta o svojem
delu in preveritvi letnega poročila za leto
2001

4. Spremembe in dopolnitve statuta ban-
ke.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me spremembe in dopolnitve Statuta banke
v predloženem besedilu.

5. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001 in podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa:
1. Izhajajoč iz sprejetega letnega poro-

čila, se bilančni dobiček banke za leto 2001
v znesku 605,824.480,81 SIT, na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi za:

– izplačilo dividend 170,286.290 SIT,
– druge rezerve 241,095.802,95 SIT,
– nagrade nadzornemu svetu in delav-

cem z individualno pogodbo 22,000.000
SIT,

– preneseni dobiček 172,442.387,86
SIT.

Dividende se izplačajo v 30 dneh po seji
skupščine tistim delničarjem, ki so vpisani
kot delničarji banke v delniški knjigi na dan
začetka zasedanja skupščine.

Nagrade se izplačajo v obliki delnic ban-
ke ob upoštevanju povprečne revalorizirane
nabavne cene v letu 2001.

2. Skupščina banke podeljuje razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001.

3. Na predlog nadzornega sveta se osta-
nek zneska, ki je bil namenjen za nagrade
po individualnih pogodbah in plače po ko-
lektivni pogodbi iz udeležbe v dobičku v
skupni višini 92.660,84 SIT, prenese v re-
zerve banke, in sicer za leto 1999,

88.712,03 SIT, za leto 2000 pa 3.948,81
SIT.

6. Letno poročilo Službe notranje revizije
za leto 2001 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo službe notranje revizije o
notranjem revidiranju za leto 2001 s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta banke.

7. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov banke za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov Banke Zasavje d.d., Trbov-
lje, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, za poslovno leto 2002, imenuje skup-
ščina banke revizijsko družbo, ki jo bo za
revizorja za leto 2002 izbrala bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke.

8. Informacija o pridobitvi in odtujitvi la-
stnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me informacijo o pridobitvi 1441 in odtujitvi
1779 lastnih delnic.

9. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in so-
glasja nadzornega sveta, skupščina poobla-
sti upravo banke, da lahko po svojem preu-
darku in v dobrobit banke kupi lastne delni-
ce, s tem da skupni nominalni znesek ku-
pljenih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala banke in da najvišja na-
kupna cena ne sme presegati 60% knjigo-
vodske vrednosti delnice na dan nakupa,
najnižja pa mora doseči vsaj 50 % nominal-
no vrednost delnice. Nakup se izvede po
postopku, ki je opredeljen v statutu banke.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja sklepa na skupščini.

Na 2. skupščini Banke Zasavje d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, bodo delničarji odločali o objavlje-
nih predlogih za posamezno točko dnevne-
ga reda.

Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo banke, ki jo vodi
KDD, kot imetniki delnic z glasovalno pravi-
co najmanj 10 dni pred zasedanjem skup-
ščine in ostanejo vpisani do začetka njene-
ga zasedanja in svojo udeležbo na skupšči-
ni pisno ali ustno prijavijo najmanj 3 delovne
dni pred zasedanjem skupščine. Delničar
mora ob prijavi svoje namere, da bo na
skupščini glasoval, obvezno sporočiti, v ko-
likem obsegu namerava to svojo pravico
udejanjati, oziroma s kolikim paketom del-
nic bo glasoval.

Vsaka navadna delnica daje v zboru 1
glas. Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali po
zakonitem zastopniku. Skupni zastopnik ali
pooblaščenec več delničarjev ne more ime-
ti več kot 5% glasov vseh delničarjev.

Delničarji, ki bodo svojo udeležbo prija-
vili, bodo prejeli pooblastilo za udeležbo na
skupščini po pošti, oddali pa ga bodo pred
samo sejo skupščine.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta in s predlaganimi spremembami in do-
polnitvami statuta banke, je na voljo delni-
čarjem v Banki Zasavje d.d., skupina NLB,
Trg revolucije 25 c, Trbovlje, v oddelku
splošnih zadev, od dneva objave dalje.

Seznam delničarjev banke je na vpogled
delničarjem dva delovna dneva pred sejo
skupščine na sedežu banke.

Manjšinski delničarji, katerih deleži sku-
paj dosegajo najmanj desetino osnovnega
kapitala banke, smejo pisno zahtevati, da
se določena zadeva uvrsti na dnevni red
skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 29. 5.
2002 ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Banka Zasavje d.d., Trbovlje
uprava banke

Ob-68032
Na podlagi prvega odstavka 13. člena

Statuta družbe Forstek, orodjarstvo, inženi-
ring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik,
Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku, upra-
va sklicuje

9. skupščino
Forstek d.d Hrastnik, Dol pri Hrastniku,

Planinska cesta 15
ki bo dne 28. 5. 2002 ob 12. uri na

sedežu družbe na Dolu pri Hrastniku, Pla-
ninska cesta 15 z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– predsedujočega skupščine,
– verifikacijska komisija v sestavi pred-

sednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in potrditev letnega poroči-

la družbe za leto 2001 z mnenjem revizorja.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: sprejme in potrdi se letno
poročilo družbe za leto 2001 z mnenjem
revizorja.

3.
1) Sprejem sklepa o delitvi bilančnega

dobička za leto 2001.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: bilančni dobiček iz leta
2001 v višini 25,635.426,79 SIT se v celo-
ti prenese v naslednje poslovno leto (pre-
nos dobička).

2) Podelitev razrešnice upravi družbe za
leto 2001.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina podeli razrešni-
co članom uprave družbe za leto 2001.

4. Imenovanje predsednika uprave – di-
rektorja.

Uprava družbe predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina skladno
s predlogom uprave imenuje predsednika
uprave – direktorja družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 11. do 13. ure v času od
dneva objave sklica skupščine z dnevnim
redom do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetni-
ki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
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Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na skup-
ščini delničarji ali njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, ki najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine upravi delniške družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zaseda-
njem, zaradi vzpostavitve evidenc in more-
bitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.

Forstek d.d. Hrastnik
uprava

Ob-68069
Na podlagi točke 7.6, Statuta družbe

»Vital Mestinje«, d.d. Mestinje, Podplat,
uprava družbe sklicuje

VI. skupščino,
ki bo dne 24. 5. 2002 ob 11. uri, v

poslovnih prostorih družbe v Mestinju, 3241
Podplat, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave družbe: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

2001.
Predlog sklepa uprave družbe: sprejme

se letno poročilo družbe za leto 2001 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta družbe ter poročilom pooblaščenega re-
vizorja.

3. Predlog sklepa o poslovnem izidu za
leto 2001.

Predlog sklepa uprave družbe: dobiček
družbe iz bilance uspeha za leto 2001, ki
znaša 13,466.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ske družbe za leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta druž-
be: skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2002 revizijsko družbo Pricewa-
terhousecoopers, d.d., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo za vpogled v tajništvu
družbe vsak delavnik od 9. do 11. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja družbe. Na skupščini se
odloča o objavljenih predlogih po posamez-
nih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevne-
ga reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi
in oddani v sedmih dneh po objavi tega
sklepa v tajništvu družbe »Vital Mestinje«,
d.d., Mestinje, 3241 Podplat.

Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 12. uri v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt
45 minut pred začetkom zasedanja skup-
ščine.

Pravico udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki prijavijo udeležbo na skup-
ščini tri dni pred sejo. Za izplačilo dividende
velja seznam vpisanih v delniško knjigo dru-
žbe tri dni pred sejo skupščine. Skupščine
družbe se lahko udeležijo delničarji ose-
bno, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek pooblaščen-
ca in pooblastitelja, za pravne osebe pa,
poleg podatkov o pooblaščencu in številu
glasov, firmo, sedež ter podpis in žig poo-
blastitelja.

Udeleženci skupščine se morajo ose-
bno ali preko pooblaščencev ali zastopni-
kov prijaviti za udeležbo na skupščini najka-
sneje tri dni pred sejo pisno ali osebno v
tajništvu družbe in s podpisom in osebno
identifikacijo prijaviti svojo prisotnost do 15
min pred zasedanjem skupščine na dan skli-
ca skupščine.

Udeleženci bodo prejeli potrebno gradi-
vo za glasovanje ob potrditvi prisotnosti.

Vital Mestinje, d.d.
uprava družbe

Zvonko Murgelj
direktor

Ob-68086
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe

Droga Portorož, Živilska industrija d.d.
in na podlagi 66. člena Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev uprava sklicuje

8. skupščino delničarjev,
ki bo v Izoli 31. 5. 2002 ob 11. uri, v

kongresni sobi Droge d.d., Industrijska ce-
sta 21, Izola.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Sprejem sklepa o spremembah oziro-

ma dopolnitvah Statuta.
3. Sprejem sklepa o spremembah oziro-

ma dopolnitvah Poslovnika o delu skupšči-
ne delničarjev družbe Droga d.d.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička, izplačilu dividend in udeležbi upra-
ve in nadzornega sveta na dobičku za leto
2001 ter razrešnici.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna

telesa skupščine.
2. Sklep k 2. točki: sprejmejo se spre-

membe oziroma dopolnitve Statuta.
3. Sklep k 3. točki: sprejmejo se spre-

membe oziroma dopolnitve Poslovnika o de-
lu skupščine delničarjev družbe Droga d.d.

4. Sklep k 4. točki: sprejme se sklep o
uporabi bilančnega dobička, izplačilu divi-
dend in udeležbi uprave in nadzornega sve-
ta na dobičku za leto 2001 ter se članom
uprave in nadzornega sveta podeli razrešni-
ca.

Ugotovitev bilančnega dobička:
Čisti dobiček:
– 1997: 52,846.465 SIT,
– 1998: 771,343.377 SIT,
– 1999: 1.341,697.019 SIT,

– 2000: 1.610,727.785 SIT,
– 2001: 1.438,835.228 SIT,
– skupaj: 5.215.449.873 SIT.
Bilančni dobiček v višini 5.215,449.873

SIT se uporabi za:
– izplačilo dividend: 496,257.840 SIT,
– izplačilo upravi in nadzornemu svetu

14,158.000 SIT,
– druge rezerve 4.705,034.033 SIT.
Bruto dividenda znaša 1.755 SIT. Izpla-

čilo dividend in izplačilo upravi ter nadzor-
nemu svetu bremeni dobiček iz leta 1997 v
višini 52,846.465 SIT in leta 1998 v višini
457,569.375 SIT.

Dividende se izplačajo v roku enega me-
seca po skupščini. Dividenda pripada delni-
čarjem, ki so na dan 6. 6. 2002 knjiženi kot
imetniki delnic pri Centralni klirinško depot-
ni družbi d.d.

5. Sklep k 5. točki: Za revizorsko hišo
se imenuje družba KPMG.

Predlagatelj sklepa o imenovanju revi-
zorja je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
uprava družbe.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 31. 5. 2002 ob

11. uri.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 25. 5. 2002 vknjižene na računu vre-
dnostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Glasovalno pravico
lahko uresničuje le tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavil svojo udele-
žbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na
sedež družbe prispe do 28. 5. 2002. Poo-
blaščenec delničarja mora k prijavi udele-
žbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to
ni shranjeno pri družbi.

Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda vključno s spremembami statuta je
na vpogled v času od 30. 4. 2002 naprej
na sedežu družbe, Industrijska 21, Izola,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Droga d.d.,
uprava družbe

Ob-68096
Na podlagi točke 9.3. Statuta delniške dru-

žbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje ener-
gije, d.d., Kranj, Savska loka 4, sklicujem

9. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, d.d., Kranj,

ki bo v sredo, 5. junija 2002 ob 12. uri,
v učilnici št. 1, v II. nadstropju Restavracije
Iskra, d.d., Kranj, Savska loka 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega

dobička in razrešnica članov nadzornega
sveta in uprave družbe.

3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

4. Imenovanja revizorja za poslovno leto
2002.

Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedu-

jočega skupščine se izvoli dr. Jože Mencin-



Stran 3294 / Št. 36-37 / 26. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ger, v komisijo za štetje glasov pa Marjeta
Gomboc in Branka Slapnik kot preštevalki
glasov in Dušan Stanjko kot predsednik ko-
misije.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se

predlagana uporaba bilančnega dobička.
Bilančni dobiček za leto 2001 znaša

2.482,056.379 SIT.
Uprava predlaga skupščini, da se bilan-

čni dobiček za leto 2001 uporabi za slede-
če namene:

– izplačilo delničarjem: 208,314.680
SIT,

– oblikovanje drugih rezerv iz dobička:
2.060,799.465 SIT,

– preneseni dobiček: 212,942.234 SIT.
Dividenda za leto 2001 znaša 920 SIT

bruto na delnico.
Dividenda se izplača v 90 dneh po skle-

pu skupščine.
Upravi družbe in članom nadzornega sve-

ta Iskraemeco, d.d., se podeljuje razrešni-
ca za poslovno leto 2001.

K 3. točki dnevnega reda: za člane nad-
zornega sveta, ki zastopajo interese delni-
čarjev, se izvolijo naslednji člani:

1. dr. Jože Mencinger,
2. Marija Šenk,
3. mag. Aleksander Šimon,
4. Dragomir Kolman, univ. dipl. ek.
Predstavniki kapitala se izvolijo za štiri-

letni mandat, od 15. 12. 2002 dalje.
K 4. točki dnevnega reda: za poslovno

leto 2002 se za revizorja imenuje revizijska
družba Pricewaterhousecoopers, d.d. Ljub-
ljana, Parmova 53, Ljubljana.

K predlogu sklepa pod 2. točko je nad-
zorni svet družbe podal pozitivno mnenje
po preveritvi predloga sestavljenega letne-
ga poročila družbe Iskraemeco, d.d., za po-
slovno leto 2001 in preveritvi predloga za
uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet je predlagal skupščini no-
ve člane nadzornega sveta družbe, ki zasto-
pa kapital in imenuje revizorsko hišo za leto
2002.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem skle-
pov dnevnega reda je potrebna večina od-
danih glasov delničarjev (navadna večina).

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet družbe bosta o mo-
rebitnih predlogih sprejela svoja stališča naj-
kasneje dvanajst dni po sklicu skupščine in
o tem obvestila delničarje z objavo na enak
način, kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Ob organiziranem zbira-
nju pooblastil mora biti le-to sestavljeno po
zakonu o prevzemih.

Do udeležbe na skupščini so upravičeni
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 31.
5. 2002.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki prijaviti upravi družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Člani uprave in nadzornega sveta družbe
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.

Gradivo za skupščino je vsak delovni dan
od 10. do 12. ure na vpogled v tajništvu
družbe v Kranju, Savska loka 4.

Delničarje prosimo, da pridejo na skup-
ščino vsaj 30 minut pred začetkom zaseda-
nja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se del-
ničarji in pooblaščenci izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, tj. 5. 6. 2002
ob 13. uri, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskraemeco, d.d., Kranj
Nikolaj Bevk, univ. dipl. inž. el.

predsednik uprave

Ob-68098
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 6.3 statuta delni-
ške družbe uprava sklicuje

7. skupščino delničarjev
Sava, gumarska in kemična industrija

d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
ki bo v četrtek, 30. maja 2002 ob 10.

uri, v prostorih Šmartinskega doma v Straži-
šču, Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvo-
rani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar in imenuje or-
gane skupščine: predsednik skupščine Mi-
ran Hude, preštevalec glasov Miha Dolinar
ter zapisnikar Primož Kozina.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani z letnim poro-
čilom uprave za leto 2001 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2001. Skup-
ščina na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta k predlogu uprave o uporabi
bilančnega dobička sprejme sklep, da se
bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja
na dan 31. 12. 2001, ki je izkazan v znesku
6.150,815.925,84 SIT uporabi tako:

a) da se lastnikom delnic razdeli 530 SIT
dividende na delnico, kar znese
904,937.900 SIT iz naslova nerazdeljene-
ga dobička ustvarjenega v letu 1998;

b) da se izplačajo nagrade iz bilančnega
dobička iz leta 1998 članom nadzornega
sveta v skupnem kosmatem znesku
33,110.495,80 SIT;

č) da preostali bilančni dobiček po revi-
diranem letnem obračunu za leto 2001 v
znesku 5.212,767.530,04 SIT ostane do
nadaljnjega nerazporejen.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, na dan 3. junij 2002.
Dividende se pričnejo izplačevati v 30 dneh
po sprejemu tega sklepa.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odo-
brava delo teh dveh organov družbe v po-
slovnem letu 2001.

3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za

revizorja računovodskih izkazov za 2002 se
imenuje KPMG d.o.o. Slovenija, Dunajska
21, Ljubljana.

4. Sprememba firme in dejavnosti.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: spremeni se firma družbe, ki se se-
daj glasi: Sava, družba za upravljanje in fi-
nanciranje, d.d. Spremeni se dejavnost dru-
žbe po predlogu uprave.

5. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: sprejmejo se tretje spremembe sta-
tuta delniške družbe po predlogu uprave
tako, da se dosedanje besedilo statuta na-
domesti z novim besedilom statuta, ki je
priloga tega sklepa.

6. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog

sklepa: članom nadzornega sveta se iz bi-
lančnega dobička iz leta 1998 izplačajo na-
grade v skupnem kosmatem znesku
33,110.495,80 SIT. Nagrade se izplačajo
polovico v gotovini in polovico v delnicah
Save d.d. iz sklada lastnih delnic, pri čemer
se delnice obračunajo po borzni ceni na
dan izplačila nagrade. Člani nadzornega
sveta ne smejo odtujiti delnic najmanj dve
leti razen, če jim preneha članstvo v nadzor-
nem svetu pred iztekom tega roka.

Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in s tek-
stom predloženih sprememb statuta je del-
ničarjem na vpogled od 29. aprila 2002
dalje na sedežu družbe v Kranju, Škofjelo-
ška c. 6, tajništvo Pravne pisarne, vsak de-
lavnik od 8. do 11. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica na naslov Sava d.d.
Pravna pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj, bo-
do objavljeni skladno z 288. členom ZGD
na način kot ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško
depotni družbi na dan 22. maj 2002 ter nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki pod pogo-
jem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno
prijavijo svojo udeležbo na gornji naslov.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepa o spremembi statuta, katerega
bodo sprejeli z večino najmanj treh četrtin
na skupščini zastopanega osnovnega kapi-
tala družbe.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice,
ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano. Poo-
blastilo mora biti pisno.
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Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, tj. 30. maja 2002 ob 11. uri, v istem
prostoru. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Sava, gumarska in
kemična industrija, d.d., Kranj

Janez Bohorič
predsednik uprave

Ob-68107
Na podlagi 282. in 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah ter na podlagi točk
6.2., 7.2. in 7.3. statuta KSP Hrastnik, Ko-
munalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Hra-
stnik, sklicuje uprava družbe

7. skupščino
delniške družbe KSP Hrastnik,

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
ki bo v četrtek 30. 5. 2002 ob 12. uri v

sejni sobi družbe na Cesti 3. julija 7, Hra-
stnik, z naslednjim dnevnim redom in pre-
dlogi sklepov k posameznim točkam dnev-
nega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli Me-
lita Hafner, za preštevalca glasov pa Srečko
Mokotar.

Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc - Rus za sestavo notarske-
ga zapisnika.

2. Prestavitev letnega poročila za leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave: v skladu z 282.a
členom Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vidiranje računovodskih izkazov za leto
2002 skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo Dinamic, d.o.o. iz Novega me-
sta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan od
9. do 12. ure, od dneva objave sklica skup-
ščine do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Pre-
dlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazlo-
ženi ter posredovani upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu

družbe na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedežu družbe zglasijo vsaj 15
minut pred pričetkom zasedanja skupščine
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

KSP Hrastnik, d.d.
uprava družbe - direktorica

Ob-68137
Na podlagi 37. člena statuta družbe

JEM, Jeseniške mesnine, d.d., Jesenice,
Spodnji plavž 14, uprava sklicuje

5. skupščino družbe
JEM, Jeseniške mesnine, d.d.,

Jesenice, Spodnji plavž 14,
ki bo dne 30. 5. 2002 ob 13. uri, v

prostorih KZ Naklo, Cesta na okroglo 1,
Naklo, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:

– Mihaela Černe – predsednica,
– Miro Duič in Olga Cimperšek –

preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Spremembe in dopolnitve poslovnika

o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine in čistopis poslovnika o
delu skupščine.

3. Uskladitev dejavnosti družbe ter spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02);

b) sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta po 274.a členu Za-
kona o gospodarskih družbah.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta

Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe.

5. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: osnovni
kapital družbe se poveča iz dosedanjih
91,652.000 SIT za največ 71,720.000, ta-
ko, da po povečanju znaša največ
163,372.000 SIT, za kar družba izda naj-
več 35.860 navadnih imenskih z nominalno
vrednostjo 2.000 SIT za delnico.

Novo izdane delnice dajejo imetnikom
iste pravice kot že izdane delnice v skladu s
statutom družbe.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z denarnimi vložki.

Prodajna cena za novo izdane delnice
znaša 4.798,41 SIT in se revalorizira z ras-
tjo cen na drobno do dneva vplačila za del-
nico.

Nove delnice se vpišejo na podlagi so-
glasja oziroma seznanitve Agencije za trg
vrednostnih papirjev, da je izdaja delnic na-
menjena vnaprej znanim in dobro poučenim
investitorjem, in sicer najkasneje do 1. 2.
2003 in vplačajo z gotovinskim nakazilom
najkasneje do 1. 3. 2003.

Osnovni kapital se poveča za nominalni
znesek delnic, ki so vpisane in v celoti vpla-
čane, najkasneje do 1. 4. 2003.

Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do nakupa novoizdanih delnic v so-
razmerju z obstoječimi deleži v osnovnem
kapitalu pred povečanjem osnovnega kapi-
tala. Rok za uveljavitev prednostne pravice
je 1. 1. 2003.

Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
znesek osnovnega kapitala in število delnic
uskladi z dejanskim vpisom in vplačilom no-
vo izdanih delnic ter skladno s tem sprejme
spremembe statuta družbe.

6. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se bo dosedanjim članom nadzornega
sveta dne 2. 7. 2002 iztekel mandat in na
podlagi sprejete spremembe statuta o
zmanjšanju števila članov nadzornega sve-
ta družbe, skupščina izvoli naslednja čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delni-
čarjev:

1. Boštjančič Dušica, inž. živ.,
2. Igor Adlešič,
za naslednje mandatno obdobje.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev JEM d.d. izvolil Mira Duiča za novega
člana nadzornega sveta, predstavnika de-
lavcev, za naslednje mandatno obdobje.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Ernst & Young d.o.o., Du-
najska 111, Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
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vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

JEM, d.d., Jesenice
uprava družbe

Ob-68139
Na podlagi 37. člena statuta družbe

Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., uprava skli-
cuje

5. sejo skupščine družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana,

Dimičeva 12,
ki bo v petek, 31. 5. 2002 ob 9. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sej-
na soba v III. nadstropju, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,
– preštevalca glasov: Igor Janežič, Olga

Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Spremembe in dopolnitve poslovnika

o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine in čistopis poslovnika o
delu skupščine.

3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta po 274.a členu Za-
kona o gospodarskih družbah.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001

Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2001.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi bilan-
čnega dobička za leto 2001.

Bilančni dobiček družbe v višini
61,773.705,67 SIT, oblikovan iz prenese-
nega dobička preteklih let in revalorizacij-
skega popravka tega dobička, se razporedi
v druge rezerve iz dobička.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Beži-
grad 1, Ljubljana.

6. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala z umikom delnic.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: zmanjša se osnov-
ni kapital družbe z umikom lastnih delnic v
breme drugih rezerv iz dobička (v bilanci
stanja na dan 31. 12. 2001 izkazanih kot
rezerve za lastne delnice, ki so bile obliko-
vane iz drugih rezerv iz dobička) v skladu z
drugo alineo tretjega odstavka 356. člena
Zakona o gospodarskih družbah. Zmanjša-
nje osnovnega kapitala se izvede z umikom

59.676 odkupljenih lastnih delnic po nomi-
nalni vrednosti 2.000 SIT, kar pomeni zma-
njšanje osnovnega kapitala družbe za
119,352.000 SIT. Po zmanjšanju znaša
osnovni kapital družbe 294,478.000 SIT,
kar predstavlja 147.239 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo po 2.000 SIT za del-
nico.

7. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se bo dosedanjim članom nadzornega sve-
ta dne 9. 4. 2003 iztekel mandat, skupšči-
na izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

1. mag. Boštjan Kralj,
2. Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
za naslednje mandatno obdobje od

9. 4. 2003 do 9. 4. 2007.
8. Uskladitev in razširitev dejavnosti dru-

žbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) tako, da se:

– dejavnosti s šiframi DK/29.24,
F/45.24, G/51.18, G/51.62, K/71.34,
K/72.20, K/72.40, K/74.84, M/80.422
uskladijo z veljavno standardno klasifikacijo
dejavnosti;

– dejavnost pod šifro »K/74.20 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje« nadomesti z
dejavnostmi s šiframi:

– K/74.201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje,

– K/74.202 Prostorsko, urbanistično
in krajinsko načrtovanje,

– K/74.203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje,

– K/74.204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje,

– dejavnost pod šifro »K/74.83 Tajniška
dela in prevajanje« nadomesti z dejavnostmi
pod šiframi:

– K/74.851 Prevajanje,
– K/74.852 Fotokopiranje in drugo

razmnoževanje,
– K/74.853 Druga splošna tajniška

opravila;
b) dejavnost družbe se razširi z nasled-

njimi dejavnostmi:
– J/65.230 Drugo finančno posredniš-

tvo, d.n.
– K/74.150 Dejavnost holdingov;
c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-

tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana

uprava:
mag. Gojmir Černe

Ob-68142
Direktor družbe Iskra-Releji, tovarna re-

lejev Makole, d.d., Štatenberg 88, 2321
Makole, v skladu z določili ZGD sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Releji, d.d,

ki bo 31. 5. 2002 ob 14. uri v prostorih
družbe, Štatenberg 88, 2321 Makole.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja in ugotovitev

sklepčnosti.
Direktor otvori skupščino in ugotovi

sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po predlogu direktorja

in nadzornega sveta se izvolijo v organe
skupščine: za predsednika skupščine Mila-
na Skledarja in za preštevalca glasov Jožeta
Strižiča in mag. Leona Pernata. Na seji je
prisotna notarka Jožica Škrk.

3. Poročilo nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila za leto 2001.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2001.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi neraz-
porejenega dobička.

Predlog sklepa: po predlogu direktorja
družbe in nadzornega sveta se nerazporeje-
ni dobiček razporedi za kritje izgube iz pre-
teklih let.

5. Razrešnica upravi in članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta.

6. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizijo računovodskih izka-
zov za leto 2002 imenuje revizijsko hišo
Iteo – Abeceda, Podjetje za revizijo in soro-
dne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana, PE Osojnikova 3, Ptuj.

7. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se član nad-

zornega sveta Anže Lapajne, univ. dipl. jur.,
z dnem sprejema tega sklepa.
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8. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta kot predstavnika delničarjev se izvoli
Anton Plaznik.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo,
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu družbe Štatenberg 88, 2321 Makole.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi: delničarji naj more-
bitne predloge k posamičnim točkam dnev-
nega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni, pisno sporočijo di-
rektorju v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob na-
povedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro za prvim skli-
cem, z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
število zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Štatenberg 88, 2321 Makole, v tajništvu,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro od objave
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Iskra-Releji, d.d., Makole
direktor

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 68/2001 S-67873
Poravnalni senat tega sodišča objavlja

na podlagi 28. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 39/97 in 52/99) oklic

1. To sodišče je s sklepom, opr. št. St
68/2001, z dne 2. 4. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom I.C.R.
– International Coffe Rostrei, družba za
praženje kave in trgovino, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 38, Koper.

2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 2. 4. 2002, pozivamo naj sodišču v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje ter-
jatve. Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena
pravna podlaga terjatve in njena višina. K
prijavi morajo biti priložena dokazila o obsto-
ju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki imajo
terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tej valuti
in navedejo njihovo višino v domači valuti,
preračunano po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan 2. 4. 2002. Upniki, katerih
terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine
glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in
zamudne), obračunane do 2. 4. 2002.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Samo Hladnik iz Kopra, Rozmano-
va 4.

5. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

– Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, Koper;

– Tropical Corporation S.p.A, Via P.L.
Da Palestrina 10, Trst, Italija;

– Aziende Riunite Caffe, S.p.A., Via Ro-
sellini 2, Milano, Italija;

– Republika Slovenija;
– Milena Jurasovič, Ljubljanska 30, Izo-

la, kot predstavnica delavcev.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko

tukajšnjega sodišča dne 2. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 15. 4. 2002

St 47/02 Ob-67874
To sodišče je s sklepom St 47/02 dne

12. 4. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom COMETT d.o.o., Dalmatinova
9/II, Ljubljana, matična številka: 5413095,
šifra dejavnosti: 45210.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ro-
mana Kruhar Puc iz Logatca.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2002 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

St 126/2001 S-67875
To sodišče je s sklepom St 126/2001

dne 12. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Euromercat Import Export
d.o.o., Ljubljana, Rimska 11, matična šte-
vilka 5297397.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Kozelj, odvetnik 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.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokum-
netirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve
in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 7. 2002 ob 9.15, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

St 42/2002 S-67876
To sodišče je s sklepom St 42/2002

dne 12. 4. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Proinex d.o.o., Ane Ziher-
love 4, Ljubljana, matična številka
1483072, šifra dejavnosti 33.100.

Za stečjno upraviteljico se imenuje Si-
mona Goriup iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečaji masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 7. 2002 ob 9.30, soba 307/III tu-
kajšnjeg sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodiča dne 12. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002

St 55/2002 S-67877
To sodišče je s sklepom z dne 26. 3.

2002 pod opr. št. St 55/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom IN-
VEC - REMACON, trgovsko proizvodno
podjetje d.o.o., Streliška 8a, Ljubljana,
matična številka 5608309, šifra dejavnosti
51.54.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začtka postopka prisilne poravnave (26. 3.
2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Štefan Veren iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Acroni d.o.o., C. železarjev 8, Jeseni-
ce,

– Feznal d.o.o., Streliška 8a, Ljubljana,
– SKB banka d.d., Ljubljana,
– Global Steel A.G., Zelgstrasse 6,

8212 Neuhausen, Švica,
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– Daniela Grubišič, Franca Mlakarja 9,
Ljubljana, kot predstavnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 26. 3. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2002

St 125/2001 S-67878
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Spektra d.o.o., Ljubljana,
Parmova 41, za dne 28. 5. 2002 ob 10.
uri v sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

St 60/2002 S-67879
To sodišče je s sklepom z dne 22. 3.

2002 pod opr. št. 60/2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom STOL
Ambienti d.o.o., Korenova 5, Kamnik,
matična številka 1387707, šifra dejavnosti
36.120.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (22.
3. 2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Melita Butara iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Stol Kamnik d.d., Ljubljanska 45, Kam-
nik,

– ACER-M d.o.o., Tovarniška 36, Loga-
tec,

– Zavarovalnica Triglav d.d., OE Ljublja-
na, Poslovna enota Domžale - Kamnik, Ljub-
ljanska cesta 86, Domžale,

– Ocean d.o.o., Šipkova 6, Kamnik,
– Janez Sluga, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 22. 3. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 4. 2002

St 55/97 S-67880
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

55/97 dne 9. 4. 2002 v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom Šavrič Trade d.o.o., Ce-
lovška 11, Ljubljana, zaključilo stečajni po-
stopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002

St 93/2001 Ob-67881
To sodišče je s sklepom opr. št. St

93/2001 z dne 10. 4. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Šerbino Trgovina in storitve d.o.o., Sel-
nica ob Dravi, Črešnjeveč ob Dravi 20,
ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2002

St 43/95 S-67882
To sodišče razpisuje 3. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi OFER-
TA d.o.o., - v stečaju, Maribor, dne 29. 5.
2002 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2002

St 23/2002 S-67883
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Kotnik Vasilijan s.p. Jakobski dol,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

St 15/2002 S-67884
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Novatrans d.o.o., transportno po-
djetje, Preloge 2a, Zgornja Ložnica, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

St 21/2002 S-67885
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

21/2002 z dne 16. 4. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom LSM
Šped proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Ul. kneza Koclja 11, Maribor, ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v se-
stavi:

1. Republika Slovenija,
2. Grafika Rebernik d.o.o., Ul. kneza

Koclja 11, Maribor,
3. Krekova banka d.d., Slomškov trg 18,

Maribor,
4. GMC d.o.o. Ul. kneza Koclja 11, Ma-

ribor,
5. Ermin Alič predstavnik delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se

določi Majdo Jaki, univ. dipl. ek., Koroška
75, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenite prisilne poravnave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 16. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2002

St 68/2001 S-67886
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Garantik, trgovina in storitve d.o.o.,
Miklavčeva 7, Maribor, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

St 113/2001 S-67887
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Market Daj dam Olga Zupanič s.p.
Miklavž na Dravskem polju dne 22. 5.
2002 ob 10. uri, v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču v Mariboru,
Sodna ul. 15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2002

St 26/2000 S-67985
To sodišče je, s sklepom pod opr. št. St

26/2000 z dne 18. 3. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Bistro “Petra”, Petra Grubelnik s.p., Ma-
riborska cesta 1, Radlje ob Dravi.

Po pravnomočnosti sklepa, se odreja iz-
bris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 3. 2002

St 20/2002 S-67986
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/2002 z dne 15. 4. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom PMD
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Golob Trgovina in storitve v lesarstvu in
gradbeništvu d.o.o., Zgornja Velka 94/b,
Zgornja Velka.

Matična številka dolžnika je 5597013,
šifra njegove dejavnosti pa 51.530.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Ignac Marinič, dipl. ek., Svetozarevska
10, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

2. Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Maribor, Ul. Vita Kraigherja 4,

3. Jovan Mihael s.p. Trgo, Arja vas 95,
Petrovče,

4. Špeding d.o.o., Maribor, Tržaška 65,
5. predstavnica sveta delavcev Kosana

Pinterič, Maribor, Kodričeva 27.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 15. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2002

St 83/2002 S-67987
To sodišče je s sklepom z dne 12. 4.

2002 pod opr. št. St 83/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Zmajčkov butik, proizvodnja peciva in
slaščic, d.d., Koprska 100, Ljubljana,
matična številka 5071429, šifra dejavnosti
15.810.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12.
4. 2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Marta Kalpič Zalar, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Poslovni sistem Mercator d.d., Ljublja-
na, Dunajska cesta 107,

– Žito, prehrambena industrija d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska cesta 154,

– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,

– Mercator Optima, inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 105,

– Gregor Miklič, Vojkova 91, Ljubljana,
kot predstavnik delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 12. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002

St 38/2001 S-67988
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

38/2001 z dne 16. 4. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Gradles Boris Dojnik s.p., Vurmat 46,
Ožbalt ob Dravi.

Po pravnomočnosti sklepa, se odreja iz-
bris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 4. 2002

St 32/2000 S-67989
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

32/2000 z dne 18. 3. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Posredništvo R.V.P. Žarko Palir s.p., Pod-
gorska cesta 16, Slovenj Gradec.

Po pravnomočnosti sklepa, se odreja iz-
bris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 3. 2002

St 4/2002 S-68112
V zvezi z objavo o začetku stečajnega

postopka nad dolžnikom Keradel Podjetje
za trgovino na debelo in drobno ter zu-
nanjo trgovino d.o.o., Ljubljana, Rojče-
va ul. 24, v Uradnem listu RS, št. 28 z dne
22. 3. 2002, Okrožno sodišče v Ljubljani
sporoča, da je dne 22. 4 2002 izdalo po-
pravni sklep, s katerim se je popravil naziv
strečajnega dolžnika, ki se namesto Kara-
del pravilno glasi Keradel, d.o.o. Ljublja-
na.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2002

St 37/02 S-68113
To sodišče je s sklepom St 37/02 dne

17. 4. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Neutron, Zastopstvo in trgovi-
na d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana, ma-
tična številka: 1467522, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

St 83/2002 S-68115
To sodišče je s sklepom z dne 12. 4.

2002 pod opr. št. St 83/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Zmajčkov butik, proizvodnja peciva in
slaščic, d.d., Koprska 100, Ljubljana,
matična številka 5071429, šifra dejavnosti
15.810.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12. 4.
2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikv v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Marta Kalpič Zalar, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Poslovni sistem Mercator d.d., Ljublja-
na, Dunajska cesta 107,

– Žito, prehrambena industrija d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska cesta 154,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,

– Mercator Optima, inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 105,

– Gregor Miklič, Vojkova 91, Ljubljana,
kot predstavnik delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 12. 4. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002

St 22/2000 S-68116
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Zakrajšek Robert,
s.p., Gostinstvo, Volče 54/k, Tolmin – v
stečaju, izven naroka dne 17. 4. 2002 skle-
nilo:

Stečajni postopek v tej zadevi se zaklju-
či.

Pravnomočni sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v register samostoj-
nih podjetnikov, ki ga vodi Ministrstvo za
finance Republike Slovenije, Davčna upra-
va RS, Davčni urad Nova Gorica, Izpostava
Tolmin, matična št. 5690505, šifra dejav-
nosti 55.302.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka dolžnik preneha in se izbri-
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šejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dol-
žniku v zvezi s stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 4. 2002

St 59/2001 S-68118
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 59/2001 sklep z
dne 18. 4. 2002:

Poravnalni senat na podlagi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih doku-
mentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skla-
du z dol. 52 členom ZPPSL razpisuje narok
za prisilno poravnavo med dolžnikom: Glin
pohištvo, Tovarna pohištva in opreme
d.o.o., Lesarska 10, Nazarje, ki bo dne
29. maja 2002 ob 9. uri v sobi št. 106/I,
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glaso-
vali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki - pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo štele samo tiste glasovni-
ce, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2002

St 5/2002-8 S-68120
1. Z dnem 17. 4. 2002 se začne stečaj-

ni postopek nad dolžnikom Dekor – Ste-
klarstvo, Opravljanje storitev Murska So-
bota d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
ulica 2.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o pla-
čani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.700 SIT in največ 34.000 SIT. Sodna
taksa se plača na žiro račun sodnih taks
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 2. 9. 2002 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. 12 tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka se dne 17. 4. 2002 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka,
istočasno pa se pošlje v objavo Uradne-
mu listu RS. Tega dne nastopijo vse prav-
ne posledice začetka stečajnega postop-
ka nad dolžnikom in prenehajo pravice
pooblaščencev stečajnega dolžnika raz-

polagati s premoženjem stečajnega dolž-
nika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 4. 2002

St 12/2002 S-68121
Poravnalni senat tega sodišča v Kopru

objavlja na podlagi določil 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (Ur. l. RS, št. 67/93) oklic

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
12/2002 z dne 19. 4. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Zel-
com, storitve in trgovina d.o.o. Koper,
Vojkovo nabrežje št. 30, matična številka
5934591, šifra dejavnosti 63.110.

2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave se po-
ziva, da v roku 30 dni od objave tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatev mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino in prilo-
ženimi dokazi o obstoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vo terjatev v tej valuti in navedejo njeno viši-
no v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4. in
5. odstavku 43. člena ZPPSL.

3. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

4. Za upraviteljico prisilne poravnave se
imenuje Mojco Breznik iz Ljubljane, Trubar-
jeva št. 21, upraviteljica v postopkih prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije.

5. V upniški odbor se imenujejo upniki:
a) Ministrstvo za fiance, Davčna uprava

RS, Davčni urad Koper,
b) Aval d.o.o. Koper, Pristaniška št. 8,
c) VBS leasing d.o.o., Dunajska 128/a,

Ljubljana,
d) Volksbank Ljudska banka d.d., Dunaj-

ska 128/a, Ljubljana,
e) Predstavnik sveta delavcev Dragan

Simić, Cesta na Markovec št. 19, Koper.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodi-

šča dne 19. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 4. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 02/00113 IZ-7479
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00113 z dne 2. 4. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, proti dol-
žniku Vladu Jeliču, Gregorčičeva 6, Celje in
zastaviteljici Darinki Jelič, Gregorčičeva 6,
celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 4,830.000 SIT s pp, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, in sicer stanovanje, ki obsega sobo

23,88 m2, kuhinjo 18 m2, kopalnico
4,71 m2, predsobo 2,08 m2, klet 7,52 m2

in klet 4,48 m2, kar predstavlja v skupni
izmeri 60,67 m2, v stanovanjski stavbi v Ce-
lju, Gregorčičeva 6, v drugem nadstropju.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2002

Z 2002/00076 IZ-7425
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00076, ki ga je dne 29. 3. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 31, v skupni
izmeri 61,40 m2, ki se nahaja v VI. nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Ljubljan-
ska 87, Domžale, ležeče na parceli št.
3886, pri vl. št. 2879, k.o. Domžale, ki je
last dolžnika in zastavnega dolžnika, zastav-
na pravica v korist upnice Banke Domžale
d.d., Domžale, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 3. 2002

Z 02/00009 IZ-7421
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00009 tega so-
diša z dne 26. 3. 2002 in rubežnem oziro-
ma popisnem in cenilnem zapisniku iste opr.
št. in z istega dne, je bila na stanovanju
dolžnikov Zorc Andreja in Zorc Vide, oba
Adamičeva 3a, Grosuplje, stanovanje št. 12,
v IV. nadstropju stanovanjskega bloka na
Ljubljanski c. 4, vhod 4F, Grosuplje, v sku-
pni izmeri 78,50 m2, katera stavba leži na
parc. št. 874/4 s stanovanjsko stavbo
578 m2, vpisano v vl. št. 1387, k.o. Grosu-
plje naselje in katero stanovanje obsega
dnevno sobo, kuhinjo z jedilnico, kabinet,
spalnico, kopalnico, WC, hodnik, zastekljen
balkon in ograjen kletni prostor ter na sora-
zmernem solastniškem deležu, na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki slu-
žijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske hiše, oprav-
ljen rubež in ustanovljena zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 27,800 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 3. 2002

Z 02/00011 IZ-7422
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00011 tega so-
dišča z dne 26. 3. 2002 in rubežnem oziro-
ma popisnem in cenilnem zapisniku iste opr.
št. in z istega dne, je bil na stanovanju št.
9/II lamela F v izmeri 34,75 m2, ki se naha-
ja v II. nadstropju stanovanjske stavbe Ljub-
ljanska c. 4a, Grosuplje, stoječe na parc.
št. 1596/1, ki je vpisana v zemljiškoknjiž-
nem vl. št. 1357, k.o. Grosuplje naselje, s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih delih in napravah stavbe ter na funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last Enes Hodžič,
Mucherjeva 7, Ljubljana, opravljen rubež in
ustanovljena zastavna pravica v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartin-
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ska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 40.900 EUR v tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 3. 2002

Z 02/00017 IZ-7423
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00017 tega so-
dišča z dne 26. 3. 2002 in rubežnem oziro-
ma popisnem in cenilnem zapisniku iste opr.
št. in z istega dne, je bil na poslovnem pro-
storu št. 05, v izmeri 28,30 m2 in shrambi
št. B3 v izmeri 17,84 m2, ki se nahajata v
objektu Adamičev center v Grosupljem, ki
je last dolžnika Veno d.o.o., Ane Galetove 6
v Grosupljem, kateri objekt leži na parc. št.
1262, 1263, 1224/2 in 2225/2, vpisan vl.
št. 1635, k.o. Grosuplje naselje, opravljen
rubež in ustanovljena zastavna pravica v ko-
rist upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 28.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 3. 2002

In 02/00003 IZ-7426
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Idriji, opr. št. In 2002/00003 z
dne 14. 3. 2002, je bil dne 29. 3. 2002
opravljen v korist upnice Zavarovalnice Tri-
glav d.d. Ljubljana, Območna enota Nova
Gorica, Kidričeva 21, rubež stanovanja št.
2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega
bloka v Kosovelovi ulici št. 10, v Idriji, last
dolžnika Bolčina Marjana, Kosovelova ulica
10, Idrija.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 29. 3. 2002

In 121/01 IZ-6068
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Meliti Černe v izvršilni zadevi upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finance,
davčne uprave RS, davčnega urada Koper,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS,
oddelek v Kopru, zoper dolžnico Loredano
Černac, Cesta med vinogradi 3/a, Koper,
zaradi izterjave 1,196.905,66 SIT s pp, dne
4. 3. 2002 sklenilo:

zarubi se nepremičnina – delež dolžnice
do 1/2 pri poslovnem prostoru, boks št. 9
in 10, v pritličju poslovnega objekta Tržnica
v Kopru, Pristaniška ul. 2, ki stoji na parc št.
889/1, 890/1 in 891, k.o. Koper, v izmeri
12,50 m2. Poslovni prostor je last Loredane
in Silvana Černaca, vsakega do 1/2, na
podlagi kupne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem Ivanom Resnikom in kupcema
Loredano in Silvanom Černacem. Pogodba
je bila sklenjena dne 17. 7. 1995.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničini nepremičnini. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upniku, sicer sto-
ri kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine

tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2002

Z 02/00039 IZ-7522
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št.
SV 413/02 z dne 28. 3. 2002 in sklepa
sodišča opr. št. Z 02/00039 z dne 3. 4.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, do dolžnika Jadroagent, Inter-
national Mednarodna pomorska in promet-
na agencija d.o.o., Pristaniška 45, Koper,
na podlagi kreditne pogodbe št.
240/02-72508 z dne 11. 2. 2002, v zne-
sku 205.000 EUR s pp, s končno zapa-
dlostjo 1. 4. 2008, pri čemer so revaloriza-
cija, višina obrestne mere, zamudne obre-
sti, roki, stroški in način vračila in predča-
sna zapadlost razvidni iz navedene pogodbe
in notarskega zapisa, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer poslovni prostor v izmeri 275,40 m2,
ki se nahaja v drugem nadstropju, desno
krilo, vse v poslovni stavbi v Kopru, Vojkovo
nabrežje 30/a, stoječi na parc. št.
1567/11, k.o. Koper, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 1.
2002, sklenjene s prodajalcem Akcionar-
sko društvo za međunarodno špedicijo i
transport Tranšped-Beograd, Ul. Kralja Pet-
ra št. 45, Beograd.

Za primer vknjižbe poslovnega prostora
v zemljiško knjigo se odreja vknjižba zastav-
ne pravice ter zaznamba prepovedi odtuji-
tve in obremenitve ter izvršljivosti terjatve.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 9. 4. 2002

Z 2002/00040 IZ-7523
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 414/02 z dne 28. 3. 2002, in
sklepa sodišča opr. št. Z 2002/00040 z
dne 3. 4. 2002, se zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, do dolžnic Irene in
Marije Strgar, obe iz Portoroža, Čokova 1,
na podlagi kreditne pogodbe št.
10481/63, pogodbeni račun št.
52730010/501 z dne 22. 3. 2002, v zne-
sku 8,500.000 SIT s pp, s končno zapa-
dlostjo 30. 4. 2017, pri čemer so revalori-
zacija, višina obrestne mere, zamudne
obresti, roki, stroški in način vračila in pred-
časna zapadlost razvidni iz navedene po-
godbe in notarskega zapisa, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer stanovanje po projektu št.
1120/6, izdelanim s strani Splošnega
gradbenega podjetja Gorica, označeno kot
enosobno stanovanje A4/4-E1, v izmeri

40,53 m2, v pritličju stanovanjskega bloka
ter klet z označbo *A4/4, v izmeri 3,12 m2,
na naslovu Koper, Kvedrova 8, na parc. št.
249/1, k.o. Semedela, ki je last Irene Str-
gar, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcem Senadom Sejari-
čem, dne 11. 3. 2002.

Za primer vknjižbe stanovanja v zemlji-
ško knjigo se odreja vknjižba zastavne pra-
vice ter zaznamba prepovedi odtujitve in
obremenitve ter izvršljivost terjatve.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 9. 4. 2002

Z 134/2002 IZ-7492
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 134/2002 z dne 11. 3.
2002, je bilo enosobno stanovanje v skupni
izmeri 42,85 m2, v stanovanjski hiši na na-
slovu Balos 3, Tržič, ki stoji na parc. št.
216/3, vl. št. 441, k.o. Tržič in ki obsega
eno sobo, kuhinjo in skupni WC, k stanova-
nju pa spadata tudi balkon in lesena drvarni-
ca, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in sta
ga zastavna dolžnika Jago Marić, roj. 2. 1.
1954 in Jela Marić, roj. 16. 4. 1953, oba
Balos 3, Tržič, pridobila po kupoprodajni
pogodbi z dne 23. 9. 1993, ki sta jo skleni-
la z Bombažno predilnico in tkalnico Tržič,
Predilniška cesta 16, Tržič, na naroku dne
8. 4. 2002, zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po posojilni pogodbi št.
17/02 z dne 3. 3. 2002, v višini 2,900.000
SIT s pripadki, v korist upnice Hippa, finan-
čne storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2002

Z 2000/00088 IZ-7444
Okrajno sodišče v Lenartu v izvršilni za-

devi upnika LB Leasing d.o.o. Ljubljana, Trg
republike 3, Ljubljana, zoper dolžnika Gi-
mas d.o.o. Lenart, Kraigherjeva 19a, Le-
nart in poroka Mascom d.o.o. Lenart, Kra-
igherjeva 19a, Lenart, zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnika v znesku
1,260.617,94 DEM s pripadki v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, pri čemer so roki
zapadlosti posameznih obrokov razvidni iz
plana plačil, in pogodbe o dolgoročnem po-
sojilu in zastavi nepremičnin št. 4643/98 z
dne 13. 10. 1998, oziroma iz sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve na nepremič-
nini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na
podlagi sklepa opr. št. Z 2000/00088 z
dne 11. 12. 2000 in zapisnika opr. št. Z
2000/00088 z dne 6. 2. 2002 in na podla-
gi četrtega odstavka 254. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju - ZIZ, razglaša zapi-
snik o rubežu nepremičnine dolžnika, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega so-
dišča, in sicer:

pritličje:
lokal 1, 48,81 m2 x 0,75 m2 = 36,61 m2,
lokal 2, 36,85 m2 x 0,75 m2 = 27,64 m2,
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lokal 3, 47,97 m2 x 0,75 m2 = 35,98 m2,
vhod sever = 8,81 m2,
sanitarije = 2,64 m2,
sprejemna pisarna = 25,60 m2,
čajna kuhinja = 3,79 m2,
predprostor in WC = 4,08 m2,
skladišče = 3,75 m2,
predprostor in WC = 3,75 m2,
skladišče = 7,86 m2,
predprostor in WC = 4,56 m2,
skladišče = 12,16 m2,
toplotna podpostaja = 5,30 m2,
predprostor in WC = 4,60 m2,
glavni vhod = 56,95 m2,
hodnik = 36,75 m2,
vetrolov = 4,53 m2,
vhod zahod = 2,04 m2,
etaža:
prostori DURS = 396,41 m2,
pisarna = 26,08 m2,
predprostor in WC = 3,88 m2,
hodnik = 12 m2,
avla = 55,97 m2,
prostori med osmi 8-10/A-D =

228,05 m2,
mansarda:
pisarne = 351,21 m2,
arhiv = 33,94 m2,
sanitarije, garderobe = 25,87 m2,
čajna kuhinja = 6,05 m2,
hodniki = 102,53 m2,
avla = 65,54 m2,
podstrešje = 73,23 m2 x 0,25 =

18,31 m2,
skupaj: 1.613,24 m2

ter solastninski pravici na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti ter deležu stavbišča in
funkcionalnega zemljišča, vpisanega v zem-
ljiško knjigo Okrajnega sodišča v Lenartu.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 27. 3. 2002

Z 2001/02005 IZ-1130
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02005, ki ga je dne 28. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru ozna-
ke L 13, v izmeri 70,90 m2, skladišču v
izmeri 19,40 m2, s pripadajočim zemlji-
ščem, vrtom v izmeri 98,30 m2, parkirnim
prostorom št. 27 v kleti objekta v izmeri
11 m2, pripadajočo kletno shrambo A 1 ter
pripadajočimi skupnimi prostori, vse v po-
slovno-stanovanjskem objektu Slape, na na-
slovu Zadobrovška c. 18, Ljubljana-Polje, ki
je last dolžnice, na podlagi pogodbe št.
N-50-98-0125/00 z dne 5. 11. 1998, skle-
njene s prodajalcem Rudis, Poslovno zdru-
ženje za inženiring in izgradnjo objektov d.d.
Trbovlje. Dolžnici je prepovedana odtujitev
in nadaljnja obremenitev navedene nepre-
mičnine brez pisnega soglasja upnika, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 204.520 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2001

In 2001/01412 IZ-5132
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 21. 9. 2001, opr. št. I 2001/10131,
je bil dne 18. 12. 2001 opravljen v korist

upnika Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana,
rubež dvoinpolsobnega stanovanja s klet-
nim prostorom v 4. nadstropju večstano-
vanjske zgradbe na Brodarjevem trgu 15 v
Ljubljani, last dolžnice Radešič Mirjane.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2001

Z 2002/00211 IZ-7429
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 229/2002 z dne 4. 3. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00211
z dne 28. 3. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega:

– stanovanje št. 3, v izmeri 60,07 m2, z
dodatnim prostorom št. 22,08 m2, v izmeri
12,30 m2, ki se nahaja v poslovno stano-
vanjskem objektu v Mariboru, Turnerjeva ul.
18, zgrajenem na parc. št. 1048/1,
1048/2 in 1049, k.o. Koroška vrata,

ki je last zastaviteljev Dušana Senčarja in
Barbare Senčar, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 132/91 z dne 12. 4. 1991 in
njenih dodatkov št. 180/92 z dne 21. 5.
1992 in št. 209/93 z dne 24. 6. 1993,

– stanovanje št. 12, v skupni izmeri
60,07 m2, ki se nahaja v III. nadstropju po-
slovno stanovanjskega objekta v Mariboru,
Turnerjeva ul. 18, zgrajenega na parc. št.
1048/1, 1048/2 in 1049, k.o. Koroška
vrata, s pripadajočo shrambo in pravico so-
uporabe vseh skupnih prostorov v stano-
vanjskem objektu ter

– garažnega boksa št. 2, ob istem po-
slovno stanovanjskem objektu,

ki sta last zastavitelja Miloša Šujice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 378/91
z dne 30. 9. 1991 in aneksa z dne 14. 4.
1992 ter na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 162/92 z dne 8. 5. 1992,

vse v korist upnice Nove kredite banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2002

Z 2002/00059 IZ-7435
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 60/2002 z dne 18. 1. 2002, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2002/00059
z dne 19. 3. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega stanovanje št. 33, v pritličju, v izme-
ri 73,26 m2 in kletnega prostora št. 33, v
izmeri 3,10 m2, kar vse se nahaja v stano-
vanjski stavbi v Mariboru, Ul. Arnolda Tovor-
nika 8, zgrajeni na parc. št. 1585/3 in
1581/1, k.o. Spodnje Radvanje, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. SV 1477/01 z dne 30. 11. 2001, v
koristu upnice Nove kreditne banke Mari-
bor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
3,680.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2002

Z 2002/00187 IZ-7503
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 174/2002 z dne 27. 2. 2001, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00187
z dne 10. 4. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
trisobnega stanovanja št. 6, v pritličju na
vzhodni strani v izmeri 98,95 m2, s pripada-
jočim kletnim prostorom - shrambo, ki se
nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru,
Maistrova ul. 11, stoječi na parc. št. 970,
k.o. Maribor grad, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, napravah objekta
in na zemljišču, na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču, ki služijo stavbi kot
celoti, ki je last dolžnika-zastavitelja na osno-
vi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2.
2002, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, v višini 15,600.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2002

Z 2002/00186 IZ-7510
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 209/2002 z dne 27. 2. 2001, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00186
z dne 10. 4. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanja št. 6, v II. nadstropju, v skupni
izmeri 93,21 m2, ki se nahaja v stanovanj-
skem objektu v Mariboru, Smetanova ul.
47, ki stoji na parc. št. 1695, k.o. Koroška
vrata, s solastniškim deležem in pravico upo-
rabe na skupnih prostorih, delih in napra-
vah in funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 18. 2. 2002, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Nove kreditne banke Mari-
bor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2002

Z 2002/00188 IZ-7511
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 170/2002 z dne 27. 2. 2001, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00188
z dne 10. 4. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
petsobnega stanovanja z oznako S2.M.07,
v izmeri 137,34 m2, v V. nadstropju s pripa-
dajočo kletno shrambo z oznako 56, v izmeri
3,77 m2, v drugi podzemni kletni etaži ter
parkirnim mestom z oznako G026 v prvi
podzemni etaži, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, napravah objekta
in na zemljišču, na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču stanovanjsko po-
slovnega objekta Betnavska III, v Mariboru,
ki stoji na območju med ulicami Gorkega na
zahodu, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve
na jugu, zgrajenega na parc. št. 837, 836,
835, 832, 822/2, 825/2, 824/2 in
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827/2, vse k.o. Tabor, ki je last dolžni-
ka-zastavitelja, na osnovi kupoprodajne po-
godbe št. 208 z dne 14. 2. 2002, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Nove kredit-
ne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, v višini 9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2002

Z 2002/00291 IZ-7530
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lgai sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 342/2002 z dne 28. 3. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00291
z dne 11. 4. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo:

– stanovanja št. 9 v skupni izmeri
57,91 m2, v II. nadstropju stanovanjske hi-
še v Mariboru, Kamniška 30, katerega la-
stnica je dolžnica na osnovi darilne pogod-
be z dne 14. 1. 1992, sklenjene med Ko-
žar Vido, Kamniška ul. 30, Maribor, kot da-
rovalko in Lorber Lučko, Košaški dol 12,
Maribor kot obdarjenko,

– stanovanja v izmeri 57,37 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju večastanovanjske hi-
še v Piranu, Marušičeva ul. 26, stoječega
na parc. št. 1452, vpisane pri vl. št. 192,
k.o. Piran, katerega lastnica je dolžnica, na
osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
2002, sklenjene med Marny d.o.o., Ul.
osvobodilne fronte 9, Izola, kot prodajal-
cem in Lorber Lučko, Košaški dol 12, Mari-
bor, kot kupovalko, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Abanke d.d., Ljubljana, Glav-
na podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b,
Maribor, v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2002

Z 32/2002 IZ-7427
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 32/2002, ki ga je dne 21. 3. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na nepremičnini, in sicer
opremljenem počitniškem apartmaju št. 3,
v izmeri 32,42 m2, ležečem na zahodni stra-
ni mansarde, v stavbi na Dolgi ul. 116 v
Moravskih Toplicah, parc. št. 3427/2, vl.
št. 975, k.o. Moravci, s pravico souporabe
funkcionalnega zemljišča objekta ter vseh
naprav, ki služijo objektu kot celoti, in ki jo
je dolžnik in zastavni dolžnik pridobil na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
22. 1. 2002 s prodajalcem, družbo Interier
d.o.o., Trgovsko gostinsko podjetje, Idrija,
Za gradom 3, overjene pri notarju Rozman
Andreju iz Idrije, dne 15. 2. 2002, pod št.
ov. 244/02, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove kreditne banke Maribor d.d., Po-
dročje Nova Gorica, Kidričeva 11, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 6,220.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 3. 2002

Z 34/2002 IZ-7505
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 34/2002, ki ga je dne 5. 4. 2002 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na nepremičnini, solast dolžni-

ce, tudi kot zastaviteljice in zastavitelja To-
maža Miholiča, in sicer stanovanje, ki se
nahaja v večstanovanjski hiši v Murski So-
boti, Cankarjeva 50, v skupni izmeri
54,52 m2, ki obsega kuhinjo izmere
12,33 m2, dve sobi izmere 16,53 m2 in
13,05 m2, predsobo 5,12 m2, kopalnico
izmere 4,85 m2, balkon oziroma teraso
izmere 1,14 m2 in kletno hrambo 1,50 m2,
skupaj s pripadajočim delom zemljišča, na
katerem stavba stoji, pripadajočim delom
funkcionalnega zemljišča ter skupnih pro-
storov, delov in naprav stavbe, ki služijo stav-
bi kot celoti, vse stoječe na parc. št. 924,
k.o. Murska Sobota, stanovanje še ni vpisa-
no v zemljiško knjigo, sta ga pa zastavitelja
pridobila po kupoprodajni pogodbi z dne
6. 3. 2002 od prodajalke Mire Ogorevc iz
Murske Sobote, Cankarjeva 50, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Divizija Pomurje, Mur-
ska Sobota, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 2,450.000 SIT s pp.

Z rubežem pridobi upnica zastavno pra-
vico na zarubljeni nepremičnini.

Zastaviteljema se prepoveduje odtujitev
in obremenitev zarubljene nepremičnine.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 4. 2002

Z 38/2002 IZ-7506
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 38/2002, ki ga je dne 5. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, last dol-
žnice in zastaviteljice, in sicer gostinski lo-
kal, ki meri skupaj 98,72 m2, od tega bife
47,25 m2, priročna kuhinja 21,27 m2, skla-
dišče 6,24 m2, garderoba 3,54 m2, WC
1,48 m2, predprostor 6,25 m2, vetrolov
4,50 m2, predprostor WC ženski 2,28 m2,
WC ženski 1,20 m2, predprostor WC mo-
ški 3,15 m2 in WC moški 1,56 m2, vse
stoječe na parc. št. 310/1, pripisano k vl.
št. 203, k.o. Tišina, nepremičnina še ni
vpisana v zemljiško knjigo, jo pa je zastavi-
teljica kot kupka pridobila na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 31. 1. 2002, od
prodajalca Živila Kranj d.d. Naklo, Cesta
na Okroglo 3, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljub-
ljana, Divizija Pomurje, Murska Sobota, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Z rubežem pridobi upnica zastavno pra-
vico na zarubljeni nepremičnini.

Zastaviteljici se prepoveduje odtujitev in
obremenitev zarubljene nepremičnine.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 4. 2002

In 2001/00061 IZ-7433
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 2001/00061 z dne 19. 9.
2001, se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 1/2 tri-
sobnega stanovanja št. 3, v izmeri
66,20 m2, v pritličju stanovanjske zgradbe
na Kandijski 41 v Novem mestu, ki je last
dolžnika Vlada Frey, Selska cesta 21, Do-
bova, zaradi izterjave upnikove terjatve v
znesku 840.154 SIT s pripadajočimi zakon-
skimi zamudnimi obrestmi in stroški.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 3. 2002

In 99/00056 IZ-7468
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In

99/00056, ki ga je dne 9. 11. 1999 izdalo
Okrajno sodišče v Piranu, je bil dne 24. 10.
2001 opravljen v korist upnika Branka Mi-
hačiča, Oktobrske revolucije 27d, Izola, ki
ga zastopa odv. Ervin Dokič iz Pirana, rubež
stanovanja št. 14, ki se nahaja v III. nad-
stropju na naslovu Oktobrske revolucije 18d
v Izoli, v skupni izmeri 67,50 m2, ki je last
dolžnice Alenke Kuštrin, Oktobrske revolu-
cije 18d, Izola, do 1/2.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 4. 2002

Z 02/00028 IZ-7424
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00028, ki ga je dne 22. 3. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na zastavitelju lastnem po-
slovnem prostoru v izmeri 83,50 m2, ki se
nahaja v poslovno stanovanjskem objektu
Vidovi travniki, zgrajenem na parc. št. 140/9
in 959/2, z.k.vl. št. 691, k.o. Mežica, ki je
last zastavitelja Vačun Mirka, Senčna vas
25, Mežica, do celote, na podalgi kupopro-
dajne pogodbe z dne 16. 12. 1997, skle-
njene med prodajalcem Stanovanjskim po-
djetjem d.o.o. Ravne na Koroškem in kup-
cem Prima, Prodajalna na drobno Mirko Va-
čun s.p., Trg svobode 15, Mežica, zastavna
pravica v korist upnice Probanke d.d., Go-
sposka 23, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 80.000 EUR.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 3. 2002

Z 2002/00032 IZ-7543
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00032, ki ga je dne 11. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na stanovanjski enoti B štiriso-
bnega stanovanja v prvem nadstropju več-
stanovanjske in poslovne stavbe na naslovu
Kidričeva 67 v Škofji Loki, ki stoji na parc.
št. 1257/3, stavbišče, vl. št. 572, k.o. Su-
ha, vskupni izmeri 45 m2 in prostora v kleti
3 m2, za zavarovanje izvršljive denarne ter-
jatve v znesku 2,000.000 SIT z obrestmi po
obrestni meri TOM + 3%, ki je last dolžnika
Visoka Jahirja, roj. 22. 2. 1957, s stalnim
prebivališčem Kranj, Tončka Dežmana 1,
do celote, zastavna pravica v korist upnice
Save Tires, družba za proizvodnjo pnevma-
tik, d.o.o. Kranj, Škofjeloška cesta 6, Kranj,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 11. 4. 2002

Amortizacije

N 367/2001 AM-5321
Na predlog Vide Zajec, Staničeva 25,

1000 Ljubljana, se uvaja amortizacija spo-
daj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi
se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva,
da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uve-
ljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da so vrednostni
papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
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Delnice Lek d.d., Ljubljana, Verovškova
57, razred B, serijske številke BS 010306,
BP 058406, BT 023481 in BD 016701.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

N 33/95 SR-7485
Okrajno sodišče v Celju je v nepravdni

zadevi predlagateljice Godec Blanke, Pod
Lipami 28, Celje, ki jo zastopa odvetnik
Bojan Grubar iz Maribora, zoper nasprot-
nega udeleženca Čehajić Esada, nazadnje
stan. Cesta na Ostrožno 114, Celje, sedaj
neznanega bivališča, zaradi razdružitve
skupnega premoženja, na podlagi določil
četrte točke 82/II člena ZPP, po naroku
opravljenem dne 19. 2. 2002, sklenilo:

nasprotnemu udeležencu Čehajič Esa-
du, nazadnje stanujočem Cesta na Ostrož-
no 114, sedaj neznanega bivališča, se po-
stavi kot začasno zastopnico univ. dipl. jur.
z opravljenim pravosodnim izpitom Majo
Turnšek, Cesta na Ostrožno 135, Celje.

Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 3. 2002

P 162/2001 SR-7497
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici svetnici Darinki Plevnik v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožefe Kump iz Obr-
ha 2, Dragatuš, ki jo zastopa pooblaščenec
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti to-
ženi stranki Antonu Kumpu iz Obrha 38,
Dragatuš, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi priznanja lastninske pravice in izstavitve
z.k. listine, ptco. 100.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
28. 3. 2002 sklenilo:

v pravdni zadevi pod opr. št. P
162/2001, se postavi toženi stranki Anto-
nu Kumpu  iz Obrha 38, Dragatuš, sedaj
neznanega prebivališča, začasni zastopnik
univ. dipl. pravnik – odvetnik Anton Zajc iz
Črnomlja, Ulica 21. oktobra 19/a.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 3. 2002

IV P 319/95 SR-6038
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za obrambo, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo v Ljubljani, Trdinova 4/IV,
Ljubljana, proti toženi stranki Novak Stanku
Tržaška cesta 35, Ljubljana, sedaj nezna-
nega prebivališča, zaradi izpraznitve in izse-
litve iz stanovanja, dne 5. 3. 2002 sklenilo:

toženi stranki Novak Stanku, neznanega
prebivališča, se v pravdni zadevi opr. št. IV P
319/95 postavi začasni zastopnik, odvetnik
Dejan Breznik, Obrežna steza 2, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2002

I 2001/07754 SR-6573
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec - Groznik, v izvršilni
zadevi upnice Vzajemne zdravstvene zava-
rovalnice d.v.z., Mala ulica 5, Ljubljana, zo-
per dolžnico Saksida Olgo, Ul. Pohorskega
bataljona 57, Ljubljana, zaradi izterjave
56.559,50 SIT sklenilo:

dolžnici Saksida Olgi se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Kendo Oražem Anko, Slovenska c. 55
iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2002

I P1 1038/2001 SR-7452
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Samu Cokanu, Šlandrova cesta 14,
Velenje, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi plačila 1,078.155 SIT s pp, dne 21. 3.
2002 sklenilo:

toženi stranki, Samu Cokanu, rojen 26.
10. 1964, neznanega prebivališča, se v
pravdni zadevi opr. št. I P1 1038/2001
postavlja začasno zastopnico, odvetnico An-
ko Kenda Oražem, Slovenska cesta 55/c,
Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v
postopku zaradi plačila 1,078.155 SIT s
pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2002

In 2001/00653 SR-7513
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi
upnika Kambič Marijana, Cankarjeva št. 4,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Vladimir
Belina iz Ljubljane, zoper dolžnico Merčun
Majo, Cankarjeva št. 4, Ljubljana, zaradi iz-
praznitve in izročitve stanovanja, dne 3. 4.
2002 sklenilo:

dolžnici Merčun Maji se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP
postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka 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 3. 4. 2002

I P 164/97 SR-7514
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stroko-

vni sodelavki Tadeji Oštri, v pravdni zadevi

tožeče stranke Franca Rejca, Ob sotočju
16, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Luci-
ja Šikovec Ušaj iz Ljubljane, proti toženi
stranki Dušanu Dolamiču, Moškričeva 44,
Ljubljana, zaradi plačila 1.500 DEM v tolar-
ski protivrednosti s pp, dne 3. 4. 2002,
sklenilo:

začasna zastopnica Nataša Koščak se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani pravdni zadevi.

Toženi stranki Dolamič Dušanu,
neznanega prebivališča, se postavlja začas-
ni zastopnik Dragan Dmitrovič, odvetnik iz
Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 164/97
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da ji je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2002

I 1998/20281 SR-7563
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni
zadevi upnice Hranilnice Lon d.d., Bleiweis-
ova 2, Kranj, ki jo zastopa odvetnik Dušan
Barič iz Škofljice, zoper dolžnika 1. Senada
Siljkoviča, Grudnova 6, Ljubljana in 2. Gre-
to Špindler, Zg. Lipnica 28, Kamna Gorica,
zaradi izterjave 240.385,80 SIT, dne 5. 4.
2002 sklenilo:

dolžniku Šiljkovič Senadu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nico Kenda Oražem Anko, Slovenska c. 55
iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
poobšačenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2002

P 350/97 SR-4266
Okrajno sodišče v Žalcu na podlagi 82/4

člena Zakona o pravdnem postopku postav-
lja toženi stranki Jurenec Matejki, rojeni 6.
10. 1974 v Celju začasno zastopnico Alek-
sandro Fale, strokovno sodelavko pri Okraj-
nem sodišču v Žalcu, v pravdni zadevi zara-
di plačila 339.211 SIT s pp, ki bo zastopala
toženo stranko, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 2. 2002

Oklici pogrešanih

N 8/2002 PO-7560
Pri tukajšnjem sodišču je v teku neprav-

dni postopek za razglasitev za mrtvega Her-
manna Wrentschurja, roj. 9. 7. 1907 v Ma-
riboru, nazadnje stanujoč v Radljah ob Dra-
vi.
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Po navedbah predlagateljice Ane Pod-
menik, Domanjševci 131, Križevci, je po-
grešani izginil dne 28. 1. 1943.

V skladu s 85. členom Zakona o neprav-
dnem postopku pogrešanega pozivamo, da
se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem
življenju, pa naj se javijo Okrajnemu sodišču v
Slovenj Gradcu, skrbnici Mirjani Hribernik, de-
lavki Centra za socialno delo Radlje ob Dravi
oziroma predlagateljici v roku 3 mesecev po
objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po poteku
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 4. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 3234/2001 Rg-7461
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba NEVAR 3, predelava zlata in

žlahtnih kovin, notranja in zunanja trgo-
vina, zastopstva in storitve d.o.o., Koso-
velov trg 8, Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/5769/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 13. 8. 2001.

Družbeniki Cherin Giuseppe in Zudich-
Cherin Sonia, oba stanujoča v Duino Aurisi-
na, Via Sistiana 59/z, Italija ter Cherin Eri-
ka, stanujoča v Aglie, Strada per Bairo 15,
Italija, izjavljajo, da družba nima zaposlenih
delavcev, nima neporavnanih zapadlih ob-
veznosti s tretjimi, ima urejena vsa razmerja
s tretjimi in da prevzemajo do upnikov soli-
darno obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po poplačilu vseh obveznosti in izbrisa dru-
žbe iz sodnega registra družbeniki dovoljuje-
jo, da se na nepremičninah družbe, ki jih je
družba pridobila na podlagi prodajne pogod-
be z dne 26. 6. 1992, overjene pri Teme-
ljnem sodišču v Kopru, Enoti v Kopru, dne
26. 6. 1992, pod opr. št. Ov I 4061/92:

a) enosobno stanovanje s kabinetom št.
E 13, v izmeri 48,30 m2 in v stavbi v Kopru,
Kosovelov trg št. 8, v I. nadstropju, zgrajeni
na parcelah št. 1356, 1357 in 1358, k.o.
Koper,

b) dvosobno stanovanje s kabinetom št.
E 11, v izmeri 61,40 m2, v stavbi v Kopru,
Kosovelov trg št. 8, v I. nadstropju, zgrajeni
na parcelah št. 1356, 1357 in 1358, k.o.
Koper,

c) poslovni prostor št. E 3, v pritličju
stavbe v Kopru, Kosovelov trg št. 8, v izmeri
106,90 m2, zgrajeni na parcelah št. 1356,
1357 in 1358, k.o. Koper,

v zemljiški knjigi vpiše etažna lastnina v
korist družbenice Zudich-Cherin Sonia, sta-
nujoča v Duino Aurisina, Via Sistiana 59/z,
Italija.

Terjatve družbe, zapadle do dne spreje-
ma tega sklepa, ki niso bile izterjene do dne
tega sklepa, in druga sredstva se prenesejo
na družbenike, in sicer:

a) na Cherin Giuseppeja v višini 60%,
b) na Zudich-Cherin Sonio v višini 20%

in
c) na Cherin Eriko v višini 20%.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten

ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 4. 2002

KRANJ

Srg 1771/2001 Rg-17308
Družba LTH Inženiring, proizvodnja

hladilnih naprav, d.o.o., s sedežem Kidri-
čeva 66, Škofja Loka, vpisana na reg. vl.
št. 1/3954/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Lo-
ške tovarne hladilnikov Škofja Loka, d.d.,
Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka.

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 druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 12. 2001

LJUBLJANA

Srg 02590/2002 Rg-7557
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog D.MLAKAR & SIN
d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, go-
stinstvo, turizem, marketing, inženiring, sto-
ritve, zunanjo trgovino, zastopanje tujih ...,
Gornji trg 14, Ljubljana, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe D.MLAKAR & SIN
d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 14, objavlja sk-
lep:

družba D.MLAKAR & SIN d.o.o., podje-
tje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo,
turizem, marketing, inženiring, storitve,
zunanjo trgovino, zastopanje tujih ...,
Gornji trg 14, Ljubljana, reg. št. vl. 1/
24360/00 preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 3. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mlakar Damijan in Mla-
kar Aleš, oba Gornji trg 14, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,536.370 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 1,536.370 SIT prenese
v celoti na Mlakar Damijana in Mlakar Aleša.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

MARIBOR

Srg 2601/2001 Rg-13596
Družba Brezla-Brečko & Co., trgovina,

posredovanje in proizvodnja d.n.o.,
Zgornja Velka 43/d, Zgornja Velka, reg.
št. vl. 1/10155-00, katerer družbenici sta
Brečko Branka in Brečko Saša, obe Gorke-
ga ulica 39, Maribor, po sklepu družbenic
družbe z dne 14. 8. 2001 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Brečko
Branka in Brečko Saša.

Zoper sklep lahko družbenici, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 10. 2001

NOVA GORICA

Srg 185/2002 Rg-7447
Družba FERMONT ŠIRCA & CO. kovi-

narstvo in storitve d.o.o., s sedežem Uli-
ca Tolminskih puntarjev 12, Nova Gori-
ca, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. 1-4056-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 14. 2. 2002.

Ustanovitelja družbe sta Širca Aleš, Can-
karejva 78, Nova Gorica in Tiburzio Orazio,
Via Cadorna 48, Salt di Povoletto, Udine,
Italija, ki prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznsoti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 3. 2002

Srg 313/2002 Rg-7569
Družba VAR-TEH, varilna tehnika

d.o.o. Ustje, s sedežem Ustje 34, Ajdov-
ščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v No-
vi Gorici, v registru s št. 1-2997-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 5. 3. 2002.

Ustanovitelja družbe sta Oton Božič in
Marija Božič, oba Ustje 34, Ajdovščina, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 4. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Alagić Midhat s.p., Taborska 31, Gro-
suplje, štampiljko pravokotne oblike z na-
pisom Fas. in štuk. dela, Ometi ALAGIĆ
MIDHAT s.p. Taborska c. 31, Grosuplje
Tel. 041/691 - 749. gnk-85536

Babič Karmen s.p., Prvomajska 24,
Veržej, preklicuje štampiljko oglate oblike
z naslednjim besedilom: Karmen Babič
s.p., Mlin na Muri, 069/87-077. Na
štampiljki je tudi slika mlina. Ob-68243

Brecl Martin, stanujoč Zavrh nad Dobr-
no 3 d, 3204 Dobrna, preklicuje osebno
štampiljko pravokotne oblike številka IZS
G-9392 z vsebino: “MARTIN BRECL,
GRADBENI TEHNIK, ŠTEVILKA IZS
G-9392”. Ob-68010

Sport Extreme trgovina športne opre-
me in konfekcije d.o.o., Brnčičeva 13,
1231 Ljubljana Črnuče, preklicuje žig z
vsebino: Trgovina SPORT EXTREME BTC
hala-D Šmartinska 152 1000 Ljubljana.
Ob-68143

Priglasitveni list

Bavdek Jožef, Marinčki 1, Rob, prigla-
sitveni list, opravilna št. 28-2013/95, iz-
dan dne 1. 5. 1995. gnf-85566

Chiavalon Rinaldo, Ulica XXX. divizije 8,
Portorož - Portorose, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 059745/1237/01-50/1996.
gnu-85551

Cugelj Marija s.p., Vrečarjeva 19, Ško-
fljica, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1872/94, matična št. 5705334,
izdan dne 30. 12. 1994. gnj-85537

Černelič Antonija s.p., Korte 12/c, Izo-
la - Isola, priglasitveni list, opravilna
št. 013-0341/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnl-85110

Debevc Alojzija, Srednja pot 12, Tržič,
odločba o obrtnem dovoljenju,

š t .   0 3 4 7 2 9 / 0 1 0 0 / 0 0 - 6 8 / 1 9 9 5 .
gnn-85558

Doljak Jožefa, Kandijska 24, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1659-95, izdan dne 1. 8. 1995.
gnl-85660

Geiser Bojan s.p., Poljska cesta 10,
Hoče, priglasitveni list, opravilna
št. 064-6635/2000, izdan dne 21. 8.
2000. gnz-85546

Goličnik Terezija, Šmihel 26, Mozirje,
priglasitveni list, opravilna št. 35-0674-96,
izdan dne 24. 1. 1996. gny-85147

Grmek Damijan, Kopriva 9, Dutovlje,
priglasitveni list, opravilna
št. 48-0062/94, matična št. obrata
5192267, izdan dne 24. 1. 1994.
gnw-85549

Ilešič Lilijana, V. Vlahoviča 75, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-1218/94, izdan dne 21. 1. 1998.
gnk-85161

Kabashi Destan s.p., Zidarstvo in fasa-
derstvo, Kolaričeva 2, Koper - Capo-
distria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 017061/1371/00-27/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnf-85241

Ločan Ivan, Sp. Rečica 13, Rečica ob
Savinji, odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 5 8 0 5 0 / 0 8 9 0 / 0 1 - 4 5 - 1 9 9 9 .
gnm-85559

Moškon Janko s.p., Kozje 143, Kozje,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 6 3 3 7 8 / 1 3 6 7 / 0 1 - 6 4 / 2 0 0 0 .
gnn-85183

Petek Majda, Prapreče 14/b, Trbov-
lje, priglasitveni list, opravilna
št. 56-0096/94. gnh-85164

Rat Jože s.p., Na trati 13, Maribor,
priglasitveni list, opravilna
št. 064-0418/94. gnn-85483

Šporar Janez s.p., Mizarstvo, Obrh 3,
Dolenjske Toplice, obrtno dovoljenje,
št. 059268/2424/02-48/1999, izdano
dne 17. 12. 1999. gnj-85062

Uzeiri Đelal, Staričeva 33, Ljubljana, obrt-
no dovoljenje,
št. 037376-1196-00/34/1995. gnb-85195

Vehovec Bogdan s.p., Mlakarjeva 68,
Šenčur, obrtno dovoljenje,
št. 075242-4576/01-28/2001, izdano
dne 6. 8. 2001 pri OZS. gnf-85170

Vidali Bojan, Ljubljanska 13, Domžale,
priglasitveni list, opravilna
št. 06-1369/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnr-85629

Potne listine

Ahačič Marija, Ul. mladinskih brigad 9,
Kranj, potni list, št. AA 920695.
gne-85617

Alagič Adis, Taborska 31, Grosuplje,
potni list, št. BA 681202, izdala UE Gro-
suplje. gnm-85534

Alagič Elvira, Taborska 31, Grosuplje,
potni list, št. P00104963, izdala UE Gro-
suplje. gnl-85535

Arko Petra, Črnivška 5, Kamnik, potni
list, št. BA 650989, izdala UE Kamnik.
gnz-85371

Bandelj Matej, Kreplje 1, Dutovlje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 156282,
izdala UE Sežana. gne-85217

Baranja Daniel, Vanča vas 67/c, Tiši-
na, potni list, št. BA 0988053, izdala UE
Murska Sobota. gnq-85430

Bedenk Mateja, Kidričeva ulica 67, Tr-
zin, potni list, št. AA 961731, izdala UE
Domžale. gnd-85393

Bergant Črtomir, Hudovernikova 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 15720, izdala
UE Ljubljana. gnj-85662

Bilić Davor, Žlebej 11, Novo mesto,
potni list, št. AA 954574. gni-85138

Bohinc Tom, Jermanska 10, Bled, pot-
ni list, št. BA 882236. gnz-85471

Bojić Bernard, Čanžekova 48, Ljublja-
na, potni list, št. BA 950000. gnd-85668

Bregar Leopoldina, Šarhova ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 245636, izdala
UE Ljubljana. gno-85157

Brelih Vesna, Gumnišče 5, Škofljica,
potni list, št. AA 904822. gnj-85387

Brišar Loris, Šmarje 206, Šmarje, pot-
ni list, št. BA 652772. gnd-85343

Car Jošt, Polanškova 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 707306, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-85339

Cecunjanin Almina, Cesta 1. maja 31,
Hrastnik, potni list, št. BA 716999, izdala
UE Hrastnik. gnn-85133

Cvetković Velibor, Črtomirova 24,
Ljubljana, potni list, št. BA 332747, izda-
la UE Ljubljana. gnz-85071

Čegovnik Samo, Kotlje 68, Kotlje, pot-
ni list, št. AA 425131, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnh-85439

Čerk Anka, Ul. Milana Majcna 49/a,
Ljubljana, potni list, št. P00220909.
gnu-85176

Dankov Vojo, Cesta 1. maja 1, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 336281. gnq-85330

Delopst Jože, Florjan 252, Šoštanj,
potni list, št. BA 037056. gnf-85116

Dervarič Manuela, Skakovci 70, Can-
kova, potni list, št. BA 817647, izdala UE
Murska Sobota. gnw-85199

Djekić Radoslav, 5. prekomorske 2,
Ptuj, potni list, št. AA 774881. gny-85447

Djuričić Nataša, Medno 5, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. BA 287516, iz-
dala UE Ljubljana. gng-85590

Domadenik Veronika, Rošpoh 10/b,
Maribor, potni list, št. AA 299419.
gnt-85102

Drolec Tina, Mlaka 33/b, Komenda,
potni list, št. BA 678701, izdala UE Kam-
nik. gne-85192

Dular Pristavec Alenka, Brezovica pri
Borovnici 68, Borovnica, potni list, št.
P00047815. gnm-85659

Erman Alojzij, Britof 281, Kranj, potni
list, št. AA 575955, izdala UE Kranj.
gnc-85069

Gajšek Franc, Lastnič 49, Buče, potni
list, št. BA 974372, Izdala UE Ljubjana.
gnx-85702
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Gobec Sebastjan, Cmereška gorca 2,
Pristava pri Mestinju, potni list, št. BA
977957, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-85216

Godec Alenka, Gasilska 3, Celje, pot-
ni list, št. AA 409362. gni-85263

Golob Mateja, Zgornje Stranje 61, Sta-
hovica, potni list, št. BA 426611, izdala
UE Kamnik. gns-85303

Gradišnik Franc, Gosposka ulica 3,
Celje, potni list, št. BA 596491.
gnr-85429

Grilč Marija, Rdeči breg 9, Lovrenc na
Pohorju, potni list, št. AA 436358.
gnw-85149

Gruden Kristina, Drabosnjakova 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 376408, izda-
la UE Ljubljana. gne-85592

Gržinič Martin, Barjanska 14, Ljublja-
na, potni list, št. BA 770682, izdala UE
Ljubljana. gnq-85480

Herega Fredi, Frankolovska 19, Mari-
bor, potni list, št. BA 12916. gnp-85106

Hren Igor, Ulica Staneta Severja 6, Ma-
ribor, potni list, št. BA 569737.
gnb-85670

Janc Tanja, Šenturška gora 17/a,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št.
P000070937, izdala UE Kranj.
gnp-85631

Janžek Gordana, Trg 22, Rogatec, pot-
ni list, št. BA 359917, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gng-85615

Jerlah Jože, Glogovica 1, Šentvid pri
Stični, potni list, št. BA 347076, izdala
UE Grosuplje. gne-85292

Kardašević Elvis, Nadgoriška cesta
49/a, Ljubljana, potni list, št. BA 998685,
izdala UE Ljubljana. gnh-85414

Kazič Damir, Polje, cesta XII/6, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 769575, izdala UE
Ljubljana. gnt-85031

Klemen Alja, Prešernova 15, Ljublja-
na, potni list, št. BA 680690. gnk-85336

Koder Jadran, Rutarjeva ulica 4/a, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 7326, izdala UE Nova Gorica.
gno-85582

Kodermac Albin, Podsabotin 10/a,
Kojsko, potni list, št. AA 844417, izdala
UE Nova Gorica. gnu-85376

Kolednik Zlatko, Veliki vrh 1, Cirkula-
ne, potni list, št. CA 22496. gnh-85139

Kramberger Petra, Vrazov trg 2, Ptuj,
potni list, št. P 1883. gnw-85474

Krivec Marija, Luče 111, Luče, potni
list, št. AA 429883. gnp-85656

Kuhar Elza, Borovci 55/a, Markovci,
potni list, št. AA 358432. gnb-85220

Lakner Andrej, Obirska 1/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 902637, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-85274

Lazić Jagoš, Kidričeva 26, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
85418, izdala UE Nova Gorica.
gnm-85134

Lipovšek Marija, Orehovo 88, Sevni-
ca, potni list, št. AA 281706. gnr-85129

Lukačič Cvetka, Rakovci 11, Sveti To-
maž, potni list, št. P00228465.
gnk-85461

Lukunić Barbara, Kunaverjeva 9, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 737493, izdala UE
Ljubljana. gnp-85156

Maček Ančka, Šercerjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. AA 562284, izdala
UE Ljubljana. gnw-85649

Magajne Zmagoslav, Gregorčičeva
ul. 13/b, Nova Gorica, potni list, št. AA
354110, izdala UE Nova Gorica.
gns-85203

Merzelj Matjaž, Dolenjska cesta 56,
Ljubljana, potni list, št. AA 681698, izdala
UE Ljubljana. gnv-85025

Mežek Janez, Rodine 8, Žirovnica, pot-
ni list, št. AA 905268. gnb-85445

Miočić Alen, Prisoje 2, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 14439.
gnz-85096

Mlakar Tea, Ilešičeva 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 617074, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-85650

Mlakar Zdovc Irena, Kajuhova ulica 66,
Ljubljana, potni list, št. CA 28967, izdala
UE Ljubljana. gnl-85360

Mlekuž Urška, Brdo 62, Bovec, potni
list, št. BA 619691. gnt-85131

Mrak Marija, Rodine 20/c, Žirovnica,
potni list, št. AA 488820. gni-85088

Muzik Mojca, Snakovška cesta 52, Kri-
že, potni list, št. BA 676391. gni-85663

Oražem Tomi, Merharjeva 8, Ribnica,
potni list, št. BA 492905, izdala UE Ribni-
ca. gnh-85589

Pantelić Milan, Mokrška ulica 57, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 682159, izdala UE
Ljubljana. gnr-85204

Paušer Anton, Rupa 45, Kranj, potni
list, št. AA 640353. gnz-85596

Pečaver Sanja, Agrokombinatska ce-
sta 6/č, Ljubljana, potni list, št. BA
770032, izdala UE Ljubljana. gny-85622

Petar Marija, Trubarjeva ulica 53/a,
Celje, potni list, št. BA 328835.
gnc-85094

Petrov Božena, Mihovo 14, Šentjer-
nej, potni list, št. AA 403209. gne-85567

Pijetlović Milan, Brodarjev trg 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 972572, izdala UE
Ljubljana. gnt-85177

Pirnat Blaž, Ljubljanska 60, Celje, pot-
ni list, št. BA 596309. gnf-85341

Plava Alben, Rupa 37, Kranj, potni list,
št. CA 010435. gnm-85234

Pompe Bojan, Vanganelska 23, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 513972.
gnf-85316

Preinfalk Ron, Rožna dolina, Cesta
V/42, Ljubljana, potni list, št. BA 814671,
izdala UE Ljubljana. gnv-85425

Prolič Goran, Ul. Lojzke Štebije 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 814705, izda-
la UE Ljubljana. gnu-85651

Pušnik Andreja, Sv. Duh na Ostrem Vr-
hu 53, Duh na Ostrem Vrhu, potni list, št.
BA 386804. gnz-85146

Radanović Dorotea, Kneza Miloša 15,
11000, potni list, št. BA 159956.
gnn-85233

Ravbar Matjaž, Smrečnikova 15, Novo
mesto, potni list, št. BA 743036.
gnk-85136

Rojko Ivica, Ul. Josipa Priola 20, Mari-
bor, potni list, št. BA 283986. gnc-85594

Rojko Vinko, Cankova 61, Cankova,
potni list, št. AA 131181, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnc-85444

Rošić Enes, Ul. V.Kejžarja 32/a, Jese-
nice, potni list, št. BA 932385.
gng-85215

Sabadin Emilija Marija, Dolinska 48/e,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
400723. gnj-85137

Sahiti Ibrahim, Belačeva ulica 6, Mari-
bor, potni list, št. P00230888. gnl-85385

Sajko Simon, Trška cesta 76, Podče-
trtek, potni list, št. BA 489523, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnl-85035

Smajlović Edin, Kovorska cesta 57, Tr-
žič, potni list, št. CA 16909. gnu-85426

Solar Skrt Dragica, Ulica 15. septembra
1, Nova Gorica, potni list, št. AA 888971,
izdala UE Nova Gorica. gns-85328

Strajnić Tihomir, Tavčarjeva 13, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 758752.
gnf-85641

Strnad Bogdan, Tabor 4, Vipava, potni
list, št. AA 426017, izdala UE Ajdovščina.
gnu-85451

Šeliga Vinko, Esenkova 60, Luče, pot-
ni list, št. AA 264312. gno-85657

Šketa Štefan, Črmošnjice 2/c, Semič,
potni list, št. AA 902593. gnh-85093

Šraj Andreja, Gasilska ulica 7, Selnica
ob Dravi, potni list, št. BA 713659.
gne-85342

Štante Igor, Čufarjeva 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 455084, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-85344

Štrucelj David, Rožna ulica 8, Postoj-
na, potni list, št. AA 846393, izdala UE
Postojna. gnj-85562

Težak Darko, Dole 16, Suhor, potni
list, št. BA 959097. gns-85453

Topolovec Marija, Heroja Bračiča 16,
Maribor, potni list, št. BA 000000211.
gne-85042

Veber Robert, Ronkova ul. 8/b, Celje,
potni list, št. BA 240395. gny-85097

Vidali Bojan, Ljubljanska 13, Domžale,
potni list, št. AA 052572, izdala UE Dom-
žale. gnj-85362

Vidmar Bojana, Triglavska 29, Idrija,
potni list, št. AA 259097, izdala UE Idrija.
gnq-85280

Vidmar Ingrid, Prvomajska ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. P00065633.
gnz-85296

Vočanec Vojko, Kidričevo naselje 23,
Postojna, potni list, št. BA 630279, izdala
UE Postojna. gnc-85219

Vrbnjak Friderika, Ulica Edvarda Koc-
beka 17, Sveti Jurij ob Ščavnici, potni
list, št. AA 734725, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnu-85326

Vukotič Tea, Pipanova 74, Šenčur, pot-
ni list, št. BA 631248. gnx-85373

Vuković Džemil, Kamnica 18, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. BA 901802, izdala
UE Ljubljana. gnh-85614

Zagorc Doroteja, Gorenje Blato 45,
Škofljica, potni list, št. AA 770690, izdala
UE Ljubljana. gnc-85144
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Zahirović Ervin, Šalek 90, Velenje, pot-
ni list, št. BA 785337. gng-85090

Zdovc Aljana, Kajuhova ulica 66, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 998218, izdala UE
Ljubljana. gno-85357

Zdovc Viktorija, Kajuhova ulica 66,
Ljubljana, potni list, št. CA 31863, izdala
UE Ljubljana. gnn-85358

Zečević Mira, Ul. Štravhovih 39, Mari-
bor, potni list, št. AA 322587. gnd-85118

Zelenko Flajšman Jožica, Janežovski
vrh 14, Destrnik, potni list, št. AA 989375.
gnt-85252

Zevnik Luka, Storžiška 4, Kranj, potni
list, št. BA 748880. gne-85367

Zucchiati Peter, Ulica Ivana Regenta
45, Nova Gorica, potni list, št. BA
856523, izdala UE Nova Gorica.
gnp-85581

Zuka Hajdin, Stara dečkova 2, Celje,
potni list, št. BA 514441. gnl-85485

Zuka Mergim, Stara dečkova 2, Celje,
potni list, št. CA 24752. gnk-85486

Zuka Merigona, Stara dečkova 2, Ce-
lje, potni list, št. CA 24753. gns-85482

Zupančič Ana, Sremiška cesta 4, Kr-
ško, potni list, št. AA 783235, izdala UE
Krško. gnj-85437

Zver Avguštin, Bertoki, Ob spomeniku
18, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
509320. gnq-85580

Žganjar Eva, Cankarjeva ulica 35,
Trebnje, potni list, št. BA 851322, izdala
UE Trebnje. gng-85190

Osebne izkaznice

Ambrožič Goran, Belca 34, Mojstrana,
osebno izkaznico, št. 844849.
gnx-85148

Ambrožič Korošec Andreja, Kardeljev
trg 2, Velenje, osebno izkaznico,
št. 719413. gnp-85606

Bahat Violeta, Pot na zajčjo goro 76,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 333448.
gnr-85179

Balenović Olimpija, Ul. Vena Pilona 18,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 697687. gnk-85436

Baskar Mojca, Greenwiška 107a, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 255700.
gnx-85048

Bejta Mevruz, Gorkega ulica 25, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 358587.
gnq-85230

Belšak Manuela, Prekmurska 46, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 809104.
gnd-85493

Benko Štiglič Breda, Tivolska 38, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 117820.
gno-85457

Besednjak Polonca, Goriška cesta 38,
Ajdovščina, osebno izkaznico,
št. 357148. gnd-85318

Bešić Racko, Kolodvorska cesta 19,
Pivka, osebno izkaznico, št. 652401.
gnp-85431

Bevc Milena, Volčičeva 13, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 254926.
gnx-85198

Bobovec Anton, Gančani 131, Beltin-
ci, osebno izkaznico, št. 171241.
gnh-85114

Borec Alenka, Vrbanska 41, Maribor,
osebno izkaznico, št. 937433.
gnv-85325

Borojević Slobodan, Kosovelova 38,
Izola - Isola, osebno izkaznico,
št. 976026. gnn-85108

Brajkovič Breda, Ul. Konrada Babnika
16, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 672327. gnf-85191

Brataševec Marjan, Male Žablje 34/a,
Dobravlje, osebno izkaznico, št. 744053.
gnn-85433

Buden Josip, Cesta 1. maja 58, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 45220.
gne-85117

Bukvič Karmen, Lancova vas 90/e, Vi-
dem pri Ptuju, osebno izkaznico,
št. 99421. gny-85372

Celec Bela, Sebeborci 106, Martjan-
ci, osebno izkaznico, št. 198762.
gno-85107

Cerk Tina, Stanežiče 43/b, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 1038740. gnm-85484

Cokan Maja, Kraigherjeva 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 213011.
gnh-85089

Cvar Miroslav, Vinice 1, Sodražica,
osebno izkaznico, št. 829770.
gnv-85175

Cvikl Darija, Na okopih 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 580830.
gnv-85350

Čanaki Peter, Cesta na Boč 1/a, Ro-
gaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 315487. gnj-85487

Čataković Vesna, Celovška 185, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 284681.
gny-85222

Čaušević Nerka, Cesta II. grupe odre-
dov 64, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 221361. gnq-85184

Divjak Bogomila, Madarjeva ulica 16,
Velenje, osebno izkaznico, št. 277583.
gng-85490

Dizdarević Irena, Zavetiška 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 386403.
gnv-85275

Djaković Danijela, Bukovžlak 60, Te-
harje, osebno izkaznico, št. 980150.
gnm-85434

Dolanc Maja, Mala ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 442602.
gng-85290

Dolenc Pavle, Dražgoška ulica 13, Ži-
ri, osebno izkaznico, št. 937137.
gnb-85120

Drašler Janez, Verd 37, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. 131263. gnx-85498

Fonda Lean, Liminjanska 71, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico,
št. 336521. gnx-85473

Franko Andreja, Puconci 252, Pucon-
ci, osebno izkaznico, št. 983805.
gnz-85321

Furlan Vojko, Vipavski vrh 1/f, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 682735.
gnd-85468

Gajić Miroslav, Cesta na Markovec 9,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 141935. gnq-85305

Galič Marjan, Iga Grudna 22, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 834440.
gnm-85084

Gerić Gregor, Ulica 1. avgusta 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 835423.
gnh-85489

Gole Matjaž, Prušnikova 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 904978.
gnv-85150

Goropečnik Špela, Ihan, Igriška 8,
Domžale, osebno izkaznico, št. 892472.
gnt-85202

Gračnar Anton, Prapreče 11, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 650591.
gnu-85076

Grašič Domen, Količevo 34, Domžale,
osebno izkaznico, št. 974320.
gnc-85494

Grumić Suzana, Dobravica 29, Ig,
osebno izkaznico, št. 867893.
gnv-85575

Habjanič Ana, Na Lazah 16, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 453706. gnl-85235

Hadalin Ana, Vojkova cesta 52, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 136971.
gnn-85383

Henigman Jože, Blate 8, Dolenja vas,
osebno izkaznico, št. 441594.
gnm-85309

Hlade Julijana, Zg. Selnica 4/a, Selni-
ca ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 535173. gne-85442

Hladnik Mojca, Cesta revolucije 9, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 559831.
gng-85265

Horjak Miran, Celjska cesta 5, Laško,
osebno izkaznico, št. 423063.
gnu-85101

Husein Šaban, V. Vlahoviča 35, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 744375.
gnl-85260

Jager Mojca, Dobojska 21, Celje,
osebno izkaznico, št. 806730.
gnt-85577

Jakofčič Marjetica, Trnovska 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 496410.
gnq-85080

Jakoš Anita, Stari trg 24, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 942465.
gno-85432

Jakš Alojzija, Velenjska c. 3, Žalec,
osebno izkaznico, št. 837157.
gnu-85226

Jenko Stanislav, Adergas 6, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 200740. gnv-85100

Jerenec Ana, Polzela 134, Polzela,
osebno izkaznico, št. 382722.
gnv-85450

Jerin Julijana, Križ 17, Komenda, oseb-
no izkaznico, št. 212333. gnx-85173

Jerman Vlasta, Ljubljanska 80, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 747614.
gnt-85127
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Jerovšek Ivana, Gobela 9, Gozd Mar-
tuljek, osebno izkaznico, št. 281076.
gnu-85151

Kalan Janez, Kalobje 11, Kalobje,
osebno izkaznico, št. 219791. gnr-85329

Kalan Tomaž, Podreča 33, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 310882.
gne-85092

Kalember Milenka, Delavska ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 530945.
gng-85640

Kamin Majda, Avsečeva ulica 24/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 163734.
gng-85465

Kastelec Bojan, Pleteršnikova 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 819153.
gne-85142

Kavc Maja, Slomškova 5/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 960960.
gnd-85218

Kerin Kristl, Koprivnica 24, Koprivni-
ca, osebno izkaznico, št. 767991.
gnl-85435

Klinar Robert, Selo 52, Bled, osebno
izkaznico, št. 564258. gny-85472

Klinc Matjaž, Tolsti vrh 38/b, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 69414. gnf-85441

Kneisel Alenka, Rožna dolina c. II/39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 537170.
gnh-85664

Kocijan Silva, Plemljeva ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 67726.
gnx-85398

Kogoj Hilda, Vilharjeva 28/b, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 40722.
gni-85463

Kokalj Nejc, Demšarjeva 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 866156.
gnt-85277

Kolarič Marko, Westrova 5, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 139518.
gnx-85098

Kolenc Mojca, Kavče 32, Velenje,
osebno izkaznico, št. 59085. gni-85313

Končar Janez, Kunaverjeva 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 526397.
gnx-85423

Kores Melita, Sp. Jakobski dol 43, Ja-
kobski Dol, osebno izkaznico,
št. 348711. m-426

Krajnc Daniela, Slovenja vas 6/b, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 328234.
gns-85578

Kralj Drago, Dol. stara vas 15, Škoc-
jan, osebno izkaznico, št. 160134.
gnk-85111

Krasnič Janža, Preglov trg 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 4517.
gnz-85121

Krušič Gregor, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 120947.
gnv-85300

Kumprej Leonard, Robindvor 45, Dra-
vograd, osebno izkaznico, št. 749397.
gnz-85346

Kvartuh Matjaž, Polje, Cesta XXX/23
b, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 371151. gnw-85078

Lah Marija, Mihovci 63, Velika Nede-
lja, osebno izkaznico, št. 673651.
gny-85197

Laharnar Vincenc, Ponoviška 5, Litija,
osebno izkaznico, št. 770188.
gnq-85180

Legan Franc, Stavča vas 19, Dvor,
osebno izkaznico, št. 721709.
gnu-85026

Lipovac Boža, Lahomno 79, Laško,
osebno izkaznico, št. 921280.
gnz-85221

Lorenci Gregor, Slovenska cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 873179.
gnv-85075

Lukačič Cvetka, Rakovci 11, Sveti To-
maž, osebno izkaznico, št. 724727.
gnj-85462

Majdak Starc Sabina, Verdijeva ulica
3, Piran - Pirano, osebno izkaznico,
št. 750796. gnn-85583

Malovrh Klemen, Galetova 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 419835.
gny-85051

Marjetič Simon, Polje, Cesta XII/2,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 244049. gni-85288

Mašera Margarita Marija, Avsa 3, Ko-
barid, osebno izkaznico, št. 640598.
gnj-85112

Mejal Jože, Fram 52, Fram, osebno
izkaznico, št. 785496. gnt-85427

Merljak Maja Martina, Brilejeva 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 994669.
gne-85667

Mihelj Tjaša, Branik 24/b, Branik,
osebno izkaznico, št. 939093.
gnm-85584

Mihevc Robert, Sp. Vrsnik 18, Spod-
nja Idrija, osebno izkaznico, št. 949952.
gnt-85152

Miletić Marija Elizabeta, Potrčeva 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430328.
gnm-85209

Miočić Alen, Prisoje 2, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 352254.
gnb-85095

Mlakar Zdovc Irena, Kajuhova ulica 66,
Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1135862. gnl-85460

Močnik Roman, Pšata 38, Dol pri Ljub-
ljani, osebno izkaznico, št. 381786.
gnk-85661

Mraz Ana, Na griču 70, Kranj, osebno
izkaznico, št. 332014. gnz-85046

Muharemi Drita, Tomšičeva 10/a, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 156215.
gny-85597

Mužina Matej, Skalniška 14, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 336132.
gnc-85319

Novak Štefan, Krog, Trubarjeva 30,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 1011476. gnu-85201

Oblak Milica, Pražakova ulica 16, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 507119.
gnl-85085

Oven Lovrencij, Muhabran 2, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 184365.
gnm-85634

Paragi Metka, Medenjska 81/c, Ljub-
ljana-Šentvid, osebno izkaznico,
št. 809487. gnf-85616

Pasarič Jan, Ul. Frankolovskih žrtev
15, Celje, osebno izkaznico, št. 888020.
gnt-85352

Pasarič Katja, Ul. Frankolovskih žrtev
15, Celje, osebno izkaznico, št. 199419.
gns-85353

Pečaver Beti, Agrokombinatska cesta
6/č, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 943309. gnc-85623

Perša Janez, Ižakovci 10/a, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 961208.
gnm-85109

Pesjak Ana, Hudinja 72, Vitanje, oseb-
no izkaznico, št. 180529. gnj-85312

Plevnik Darko, Škerjančeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 377893. gnt-85627

Podhraški Marijana, Bratov Učakar
102, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 246706. gnz-85621

Povše Mitja, Jamska ulica 42, Mirna,
osebno izkaznico, št. 20671. gnf-85041

Požar Marija, Polanškova 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 67868.
gnh-85639

Pranjič Poznajelšek Janja, Rožna ulica
8, Postojna, osebno izkaznico,
št. 857490. gnp-85356

Pranjič Poznajelšek Petrina, Rožna uli-
ca 8, Postojna, osebno izkaznico,
št. 857464. gnq-85355

Pranjič Poznajelšek Tanja, Rožna ulica
8, Postojna, osebno izkaznico,
št. 849931. gnr-85354

Remic Matej, Zadružna 3, Komenda,
osebno izkaznico, št. 250418.
gnd-85568

Repič Selma, Ulica Vena Pilona 27,
Ajdovščina, osebno izkaznico,
št. 975522. gnq-85105

Repnik Jožefa, Črešnjevec 80, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 61670.
gng-85340

Ribarić Bruno, Trdinova pot 1/a, Me-
tlika, osebno izkaznico, št. 188942.
gnq-85205

Rižner Miran, Mala čolnarska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 595252.
gng-85365

Rudolf Gaj, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 230564.
gns-85478

Sedej Daša, Otona Župančiča 45, Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 1033589.
gnt-85327

Stolec Janko, Nova cerkev 28, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 905751.
gnf-85091

Škoberne Katarina, Pohorska ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 287403.
gns-85428

Škrlj Mitja, C. Ul. 77, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 162609.
gnp-85206

Šoštarič Anica, Brezovica 27, Borovni-
ca, osebno izkaznico, št. S 000325298.
gnb-85320

Štrumbelj Danijela, Golo 40, Ig, oseb-
no izkaznico, št. 669744. gnj-85287

Tamše Rok, Maistrova 1, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 643176.
gnl-85610
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Temlin Bojan, Gradišče 40, Tišina,
osebno izkaznico, št. 4732. gni-85113

Težak Simon, Vodnikova 18, Dob,
osebno izkaznico, št. 825172.
gnt-85302

Tkalčec Tomo, Gasparijeva 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 336034.
gns-85653

Topić Daniela, Na klančku 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 980771.
gnc-85644

Topić Marija, Linhartova 64, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 556702.
gnr-85304

Tratenšek Anton, Sp. Mestinje 13, Pri-
stava pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 1065218. gnr-85229

Trstenjak Damjana, Lešniški vrh 10,
Ormož, osebno izkaznico, št. 843022.
gnc-85119

Turk Leon, Gerečja vas 32, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 288124. gne-85492

Verbič Denise, Kamniška 11, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 272896.
gnw-85449

Vesel Špela, Kurirska 3, Sodražica,
osebno izkaznico, št. 790272.
gnf-85491

Vidmar Valentin, Zaboršt, Hauptmano-
va 7, Domžale, osebno izkaznico,
št. 510066. gnv-85125

Vilicer Andrej, Prešernova 3, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 633335.
gnq-85130

Vintar Jožefa, Privoz 11/c, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 121956.
gns-85178

Vodeb Marija, Ul. I. Celjske čete 27,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 660613.
gnl-85039

Volovšek Irena, Ruska 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 176129.
gni-85588

Vrbič Ana, Na jami 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 949460. gng-85565

Vrtunski Mariana, Stritarjeva 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 885055.
gny-85322

Zadravec Aleš, Kovaška ulica 11,
Odranci, osebno izkaznico, št. 674393.
gnp-85456

Zadravec Blažka, Kovaška ulica 11,
Odranci, osebno izkaznico, št. 1130480.
gnn-85458

Zadravec Igor, Na Jelovcu 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 682460.
gnx-85223

Zajc Danijela, Pijava Gorica 6, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 966539.
gny-85647

Zajec Robert, Zelena ulica 5, Izola -
Isola, osebno izkaznico, št. 717505.
gnw-85324

Zalar Renato, Tomišelj 34/c, Ig, oseb-
no izkaznico, št. 216253. gnb-85595

Zibelnik Frančišek, Hrastenice 8, Pol-
hov Gradec, osebno izkaznico,
št. 458735. gnu-85601

Zupanc Danica, Špeglova ul. 32, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 690124.
gnw-85599

Zupančič Ana, Sremiška cesta 4, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 651815.
gng-85440

Žunko Denis, Letonjeva 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 36777. gnt-85452

Žvanut Tanja, Rokarjeva 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 760103.
gnr-85654

Vozniška dovoljenja

Agić Asim, Volaričeva 5/d, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15104, izdala UE Postojna.
gnb-85395

Babič Marjan, Kapca, Glavna 8, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 6799, izdala UE Lenda-
va. gnc-85619

Balenović Olimpija, Ul. Vena Pilona 18,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 26593. gni-85388

Blas Maks, Gradiška 445, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 7906. m-409

Borota Miran, Hrvatini 104, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21676, izdala UE Koper. gnr-85254

Božičevič Jože, Ulica Vilka Rožiča 4/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8386, izdala UE Domžale. gnb-85570

Bračko Tadeja, Mlinska 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291468, reg. št. 115283, izdala UE Ma-
ribor. gni-85488

Bratun Jože, Drtija 19, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGHf, št. S
1004308, reg. št. 7439, izdala UE Dom-
žale. gnz-85646

Bregar Robi, Cesta zmage 16, Zagor-
je ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1228103, izdala UE Zagorje ob Sa-
vi. gns-85053

Buden Josip, Cesta 1. maja 58, Hra-
stnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 633, izdala UE Hrastnik. gni-85038

Cehner Katja, Ložnica 26/c, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1131202, izdala UE Žalec. gne-85067

Ciglar Anton, Novo naselje 19, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 1351, izdala UE Ruše. m-421

Cvar Miroslav, Vinice 1, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 526, izdala UE Ribnica. gnw-85174

Čečelič Alenka, Dragomlja vas 27, Su-
hor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0851941, reg. št. 4915, izdala UE Metli-
ka. gnw-85049

Dervarič Maruela, Skakovci 70, Can-
kova, vozniško dovoljenje, reg. št. 33100.
gno-85382

Deržek Nina, Trubarjeva 55/h, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45659. gns-85332

Dolanc Maja, Mala ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813106, reg. št. 112861, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-85289

Drame Marija, Ptujska 111, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7202, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-420

Erker Angela, Visole 37, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18550, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-85543

Ferlinc Mojca, Sketova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1490480, reg. št. 168870, izdala UE
Ljubljana. gni-85638

Fonda Lean, Liminjanska 71, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8518, izdala UE Piran.
gne-85421

Fridauer Branko, Pobrežje 4, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 626, izdala UE Ptuj.
gnm-85409

Furjan Matej, Beblerjev trg 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1564655, reg. št. 247616, izdala UE
Ljubljana. gnt-85402

Furlan Vojko, Vipavski križ 1/f, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 705160, reg. št. 4732, izdala UE Aj-
dovščina. gnw-85399

Gašparič Srečko, Borštnikova 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 798764, reg. št. 70409, izdala UE Ma-
ribor. gnb-85345

Gerič Nataša, Tomažičeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891488, reg. št. 162095, izdala UE
Ljubljana. gns-85603

Gerkšič Lah Maja, Malgajeva 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077685, reg. št. 161157. gnb-85545

Gornik Branko, Grahovo 25, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
128337, reg. št. 844, izdala UE Cerkni-
ca. gnn-85208

Grad Tanja, V dolini 23, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730591,
reg. št. 197120, izdala UE Ljubljana.
gnb-85070

Grčar Zdenka, Laze pri Domžalah 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 579330, reg. št. 27915, izdala UE
Domžale. gnk-85611

Grobin Natalija, Dobrna 5/b, Dobrna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35305. gnt-85056

Gumilar Anita, Petanjci 83/a, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 37356.
gno-85257

Hace Tanja, Ul. Juleta Gabrovška 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1404703, reg. št. 52799, izdala UE
Kranj. gnr-85404

Hadžić Zinka, Mala Braslovče 42, Bra-
slovče, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 13/2002.
gnl-85135

Hafnar Davor, Knafljev trg 9, Ribnica,
vozniško dovoljenje, št. 8333, izdala UE
Ribnica. gnh-85539

Harej Irena, Potok 19/b, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45191,
izdala UE Nova Gorica. gne-85267
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Helbl Blaž, Gaj, Prešernova 7, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 21023, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-85027

Heric Nina, Greenwiška cesta 12, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1511176, reg. št. 120050, izdala UE
Maribor. gnb-85370

Hladky Turk Lea, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1482346, reg. št. 222486, izdala
UE Ljubljana. gnp-85281

Jakop Boris, Stantetova ul. 2, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 33/2002. gnh-85214

Jakš Alojzija, Velenjska c. 3, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330303, izdala UE Žalec. gnv-85225

Janežič Uroš, Trnovlje 48, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1354535, reg. št. 5181, izdala
UE Kranj. gnu-85251

Jankovič Darko, Sečovlje 1/l, Sečov-
lje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 10277, izdala UE Izola. gny-85030

Jerin Boris, Križ 16, Komenda, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19312,
izdala UE Kamnik. gny-85172

Jerše Nina, Sr. Bitnje 33/b, Žabnica,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1359484, reg. št. 24451, izdala UE
Škofja Loka - duplikat I. gnc-85544

Jež Marjan, Podlubnik 160, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25350. gno-85036

Kamin Majda, Avsečeva ulica 24/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 217793, reg. št. 18457, izdala UE
Ljubljana. gnh-85464

Kardašević Elvis, Nadgoriška cesta
49/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1460309, reg. št. 224203,
izdala UE Ljubljana. gni-85413

Kastigar Ivan, Drolčevo naselje 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1078619, reg. št. 37971, izdala UE
Kranj. gnh-85389

Klinc Matjaž, Tolsti vrh 38/b, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 13936. gnr-85379

Kmetič Mateja, Mengeška cesta 31,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 786732, reg. št. 29036, izdala UE
Domžale. gno-85282

Knap Marija, Podpeška cesta 114,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1234766, reg.
št. 167534, izdala UE Ljubljana.
gns-85128

Kneisel Alenka, Rožna dolina c. II/39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847085, reg. št. 170296, izdala UE
Ljubljana. gng-85665

Knez Darko, Gozdarska ulica 3, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3090,
izdala UE Ruše. m-418

Kocijan Silva, Plemljeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1192112, reg. št. 95416, izdala UE
Ljubljana. gny-85397

Kolšek Marko, Cesta I/33, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946142, reg. št. 24755, izdala UE Vele-
nje. gnw-85099

Komel Oliver, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 28486, izdala UE Nova Gori-
ca. gnf-85266

Konc Jožef, Vrtna 4, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 11134, izdala UE Piran. gnn-85033

Kozel Jožefa, Fram 1197b, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 715940,
reg. št. 38835. gnf-85591

Koželj Anton, Ljubljanska 26, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1825, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-85467

Krajnc Slavko, Vzhodna ul. 38, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 83338, reg. št. 24696, izdala UE
Maribor. gny-85122

Kranjčič Vinko, Globoko 50/a, Globo-
ko, vozniško dovoljenje, št. S 1362469,
reg. št. 731. gnc-85269

Krapša Uroš, Selnica ob Muri 4, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1344, izdala UE Pesnica. m-419

Krapše Štefan, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 27206, izdala UE Nova
Gorica. gng-85165

Krasnič Janža, Preglov trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489275, reg. št. 244644, izdala UE
Ljubljana. gnx-85123

Kristl Nicky, Liminjanska 8, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 45239, izdala UE Piran.
gnm-85384

Križman Nataša, Mikluš, Parecag 124,
Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 8806, izdala UE Piran.
gnj-85262

Krstić Branko, Šmartinska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264691, reg. št. 126969, izdala
UE Ljubljana. gng-85469

Krušič Gregor, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1368050, reg. št. 214512, izdala UE
Ljubljana. gnw-85299

Kržišnik Robert, Škofjeloška 46, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1122679, reg. št. 29061, izdala UE
Kranj. gnm-85359

Kurečič Gregor, Gorkega 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492768, reg. št. 119834, izdala UE Ma-
ribor. gns-85103

Ladiha Robert, Dekani 255, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 10539. gni-85163

Lapajne Aljoša, Mladinska ulica 10,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1090166, reg. št. 9640,
izdala UE Idrija. gnd-85268

Lazarević Momčilo, Študljanska 35,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 462219, reg. št. 27052, izdala UE
Domžale. gnu-85276

Lesjak Ivan, Stari trg 226/c, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 635, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-85270

Lešnik Miholič Ksenja, Poropatova 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 908513, reg. št. 84593, izdala UE
Maribor. gnn-85258

Likar Dean, Bošamarin 43, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21666. gnv-85050

Lipovšek Nina, Litijska cesta 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1482385, reg. št. 220890, izdala UE
Ljubljana. gns-85378

Ljubas Damir, Pivška ulica 1/a, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13786. gnc-85394

Lukačič Cvetka, Rakovci 11, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7206, izdala UE Ormož. gnq-85455

Malnarič Frančeškin Maja, Polhov Gra-
dec 23, Polhov Gradec, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1191629, reg.
št. 188908, izdala UE Ljubljana.
gnf-85291

Marič Vlasta, Panonska ulica 30, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9760, izdala UE Gornja
Radgona. gnp-85406

Mehonić Osman, Levstikova 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
86212, reg. št. 39840, izdala UE Kranj.
gnn-85533

Mezgec Tatjana, Oprešnikova 51,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 809350, reg. št. 44521, izdala UE
Kranj. gnw-85249

Mihevc Robert, Sp. Vrsnik 18, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 953543, reg. št. 8560, izdala UE
Vrhnika. gns-85153

Miklavčič Stanislav, Podnart 59, Pod-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 492090, reg. št. 18956.
gnv-85400

Mlakar Zdovc Irena, Kajuhova ulica 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076527, reg. št. 178168, izdala
UE Ljubljana. gnm-85459

Monjac Boris, Mlinska 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
609075, reg. št. 43280, izdala UE Mari-
bor. gnr-85479

Mozetič Iztok, Ul. Pohorskega bataljo-
na 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 184990, reg. št. 147171, iz-
dala UE Ljubljana. gno-85407

Novak Tatjana, Predanovci 12, Pucon-
ci, vozniško dovoljenje, št. 23976.
gne-85417

Okorn Alojzij, Spodnje Gorje 59, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 845299, reg. št. 96648, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-85605

Oroz Drago, Kvedrova 3, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21706,
izdala UE Ptuj. gnk-85411

Pančič Kristina, Premančan 20, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28353. gno-85386
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Pangerc Darko, Golo 153, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
849109, reg. št. 104693, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-85586

Pavlinek Zdenko, Radizel, Kolmanova
89, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1471836, reg. št. 48069,
izdala UE Maribor. gnd-85368

Pernuš Aleksander, Grosova 24, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1514934, reg. št. 29493, izdala UE
Kranj. gnv-85250

Petrovič Marjan, Hrastovec 130, Za-
vrč, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. 20425, izdala UE Ptuj. gnp-85256

Pintarič Franjo, Sp. preloge 11/b, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1058. gnt-85052

Pirnar Marjetka, Krka 9/b, Krka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1445398, reg. št. 22631, izdala UE Gro-
suplje. gnj-85337

Pliberšek Milan, Veliko Tinje 37, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11043, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnx-85248

Ploskič Miro, Kozlovičeva 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 45225. gnq-85255

Podbregar Mitja, Groharjeva ulica 2,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 28779, izdala UE Domžale.
gnj-85587

Podobnik Boštjan, Šišenska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503586, reg. št. 137673, izdala
UE Ljubljana. gnw-85074

Pogorevc Ivan, Vrhloga 3, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 14445, izdala UE Slovenska
Bistrica. gny-85272

Polak Veronika, Cesta v Zgornji log
111, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 261170, reg. št. 23573, izda-
la UE Ljubljana. gns-85628

Polanec Davorin, Vranji vrh 86, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 817, izdala UE Pesnica. m-427

Ponikvar Igor, Veliki Osolnik 28, Rob,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
483689, reg. št. 195056, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-85666

Popovič Tatjana, Kriška 22, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1401563, reg. št. 52627. gnb-85045

Povhe Martin, Raka 76, Raka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 594.
gnc-85448

Povše Mitja, Jamska ulica 42, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1258357, reg. št. 9622, izdala UE Treb-
nje. gng-85040

Povše Sebastian, Zbiljska cesta 23,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1137269, reg. št. 215728, izdala
UE Ljubljana. gnm-85609

Prebil Marija, Lošca 48, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7032, izdala
UE Vrhnika. gnm-85259

Primc Gregor, Trnovski pristan 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1341531, reg. št. 178442, izdala
UE Ljubljana. gnj-85612

Prudič Mirko, Smolenja vas 68/c, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 38039. gnb-85420

Ramovič Marko, Genterovci 8/a, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13919, izdala UE Lendava.
gng-85315

Ratajc Aleksander, Cankarjeva 2, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 833462,
reg. št. 32207. gnd-85618

Redling Brina, Seidlova 62, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40958, izdala UE Novo mesto.
gnq-85284

Redžepi Hamdi, Rimska cesta 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 971180, reg. št. 165822, izdala UE
Ljubljana. gnx-85273

Repič Selma, Ulica Vena Pilona 27,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17446, izdala UE Ajdovščina.
gnr-85104

Ristić Oliver, Frankovo naselje 61,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 25184, izdala UE Škofja
Loka. gnx-85648

Rižner Miran, Mala čolnarska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646500, reg. št. 77960, izdala UE
Ljubljana. gnh-85364

Rojac Elda, Bošamarin 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21552. gng-85540

Rupnik Stanko, Skopo 10, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg.
št. 2114, izdala UE Sežana. gnz-85396

Smodiš Edvard, Ulica Polonce Čude
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1504561, reg. št. 207031,
izdala UE Ljubljana. gnk-85236

Spruk Jože, Gozd 22, Stahovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12825, iz-
dala UE Kamnik. gny-85576

Stergar Igor, Petrovičeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 926131, reg. št. 199872,
izdala UE Ljubljana. gnn-85408

Stojanović Dragoljub, Slomškova 27,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1540260, reg. št. 2874.
gnk-85261

Stojčevska Petra, Selanova ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 690161, reg. št. 196005, izdala UE
Ljubljana. gnx-85023

Strman Božidar, Gradiško 1, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, št. S 270756.
gnl-85160

Svetlin Viktor, Vir, Finžgarjeva 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 000604142, reg.
št. 14386, izdala UE Domžale.
gns-85278

Szillich Veronika, Šmartinska cesta
107, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 613673, reg. št. 120224, iz-
dala UE Ljubljana. gnx-85598

Ščap Jasmina, Lokavec 18, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S

001186898, reg. št. 10782, izdala UE
Lenart. gni-85542

Šerko Alfred, Medvedova cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050467, reg. št. 208687, izdala
UE Ljubljana. gnq-85655

Šeruga Domen, Mlače 3/b, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, reg. št. 4179, izdala UE Sloven-
ske Konjice. gnn-85158

Šeruga Domen, Cesta na Grad 64, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1462547, reg. št. 43550. gnm-85159

Šinkovec Matic, Zg. Jezersko 130,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1375678, reg. št. 52163.
gne-85392

Škrinjar Marjana, Krivec 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1587566, reg. št. 252679, izdala UE
Ljubljana. gnw-85403

Šmid Andrej, Zvirče 85, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 473547,
reg. št. 7504, izdala UE Tržič.
gng-85390

Špacapan Tine, Ozeljan 27, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40611.
gnf-85541

Špindler Franc, Precetinci 20, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, št. S
1333280, reg. št. 9206, izdala UE Ljuto-
mer. gnp-85381

Šteharnik Marjana, Robindvor 105,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg.
št. 3815. gnk-85561

Štepec Mojca, Hradeckega cesta
30/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 352799, reg. št. 149929, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-85155

Štiftar Sašo, Karantanska 12, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
162874, reg. št. 15177, izdala UE Dom-
žale. gnt-85652

Štrubelj Marko, Paradišče 9, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 20716, izdala UE Grosuplje.
gnp-85231

Štrucelj David, Rožna ulica 8, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13320, izdala UE Postojna.
gni-85563

Šumrada Ivan, Primož 29, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6003, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gnb-85470

Terčič Mateja, Homec 1/2, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
255424, reg. št. 23270, izdala UE Dom-
žale. gnx-85348

Terzić Ines, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1386218, reg. št. 21765, izdala UE
Jesenice. gny-85297

Terzić Saša, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1386311, reg. št. 21767, izdala UE
Kranj. gnx-85298

Todorović Finka, Puciharjeva ulica 29,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041546, reg. št. 173746, izdala
UE Ljubljana. gnk-85115
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Tomažič Kristjan, Gogalova 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497437, reg. št. 50220, izdala UE
Kranj. gnc-85044

Tomažič Veronika, Goriče 26, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9112. gns-85253

Turk Frančiška, Preserje 29, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39004,
izdala UE Nova Gorica. gny-85047

Tušek Zofija, Jiršovci 63, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 33573, izdala UE Ptuj. gnl-85410

Uležić Paučič Danijela, Stara 3, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 23338. gnm-85034

Vardalić Ljubinka, Planina 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
286766, reg. št. 27086, izdala UE Kranj.
gnh-85264

Veligošek Jure, Griže 123/c, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 20391,
izdala UE Žalec. gnv-85375

Verlič Janja, Kasaze 74/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079466, izdala UE Žalec. gnh-85564

Videčnik Matej, Ruta 28, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1357118, reg. št. 9111, izdala UE Ru-
še. m-403

Vidmar Bojana, Triglavska 29, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
142876, reg. št. 9192, izdala UE Idrija.
gnr-85279

Vidmar Ingrid, Prvomajska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 757768, reg. št. 8035, izdala UE
Idrija. gnb-85295

Vidmar Valentin, Zaboršt, Hauptmano-
va 7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 627583, reg. št. 8588, izda-
la UE Domžale. gnu-85126

Volk Matjaž, Grgar 147, Grgar, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 34029, iz-
dala UE Nova Gorica. gns-85028

Vulič Dragan, Strunjan 59, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 3566, izdala UE Piran.
gnf-85391

Zagorc Doroteja, Gorenje Blato 45,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885082, reg. št. 78160, izdala UE
Ljubljana. gnd-85143

Zibelnik Frančišek, Hrastenice 8, Pol-
hov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 810506, reg. št. 87328, iz-
dala UE Ljubljana. gnv-85600

Zorc Andrej, Setnik 14, Polhov Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104613, reg. št. 130035, izdala UE
Ljubljana. gnu-85401

Zuber Biljana, Maistrova ulica 4, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10518, izdala UE Brežice. gnp-85331

Zupančič Ana, Sremiška cesta 4, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6554. gni-85438

Zupančič Zoran, Selo 35, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23520,
izdala UE Škofja Loka. gnu-85301

Žagar Borut, Gasparijeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1328691, reg. št. 164495, izdala
UE Ljubljana. gnw-85624

Žitnik Anton, Cesta 9. avgusta 8/b, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 470986, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnp-85481

Žohar Borut, Cunkovci 6, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31364,
izdala UE Ptuj. gno-85057

Žunko Denis, Letonjeva 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
7081998, reg. št. 12269, izdala UE Ma-
ribor. gnr-85454

Žvižaj Urša, Partizanska cesta 7, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1472057, reg. št. 119258,
izdala UE Maribor. gnz-85171

Zavarovalne police

Banič Andrej, Hotavlje 34, Gorenja
vas, zavarovalno polico, št. AO 412942,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gne-85196

Bojc Jerman, Pražakova ulica 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 370650, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnd-85193

Drobnič Mitja, Naveršnikova ulica 2,
Maribor, zavarovalno polico, št. AO
328023, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-410

Golob Lidija, Dobovec 19, Ponikva, za-
varovalno polico, št. 452199, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnr-85554

Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, zavarovalno polico, št. 488705,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-85555

Hlupič Milena, Stari trg 97, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. AO
422049, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnh-85314

Javnik Boško, Betnavska cesta 127,
Maribor, zavarovalno polico,
št. 00101364959, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d., filiala Maribor. gns-85553

Jerič Bogdan, Valburga 46/d, Smle-
dnik, zavarovalno polico, št. 477925, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-85477

Kangler Drago, Veliko Tinje 11, Zgor-
nja Ložnica, zavarovalno polico,
št. 404706, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnh-85239

Kolenc Franc, Povšetova 61, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 836998, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnq-85530

Krnjak Franc, Skolibrova ulica 4, Or-
mož, zavarovalno polico, št. 410806, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnn-85058

Lenarčič Vojko, Rozmanova 24/d, Ilir-
ska Bistrica, zavarovalno polico,
št. 0928394. gnd-85418

Ljevaja Vladimir, Prisojna 15, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 391403 in ku-
pone. gny-85547

Moravec Tomaž, Pod Hruševco 16, Vr-
hnika, zavarovalno polico, št. 434250, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnc-85194

Možic Anton, Boštanj 61/a, Boštanj,
zavarovalno polico, št. 250004, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnb-85245

Muženič Borut, Sv. Anton, Tomažiči
38, Pobegi, zavarovalno polico,
št. 0944898. gnf-85166

Oblak Marko, Drulovka 11/b, Kranj,
zavarovalno polico, št. 805079, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnp-85556

PANTER CAR d.o.o., Prinčičeva 12,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101341434, izdala zavarovalnica
Slovenica. gno-85632

Poglajen Andrej, Herbesteionova 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 511927,
izdala zavarovalnica Triglav. gnk-85186

Rupnik Matija, Kančeva ulica 4/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 474082,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gne-85642

Savič Bojan, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
390784, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gno-85557

Sršen Primož, Na bregu 14, Zagorje
ob Savi, zavarovalno polico, št. 774577,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl-85185

Škrinjar Marjana, Krivec 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101423253, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-85476

Trobec Janez, Brdnikova 13/b, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0811058, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-85361

Žunič Marija, Frankovo naselje 66,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
444316, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-85181

Spričevala

Ameti Bljerim, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tek-
stilne šole v Kranju, izdano leta 1997.
gnj-85212

Antić Rafaela, Moščanci 66/b, Mač-
kovci, letno spričevalo 1. letnika Šole za
medicinske sestre v Ljubljani, pediatrična
smer, izdano leta 1970/71, izdano na ime
Debevec Rafaela. gnf-85066

Baškovč Peter, Brilejeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene
srednje šole, izdano leta 1977 in 1978.
gny-85572

Beguš Gregor, Ljubljanska cesta 76/a,
Domžale, indeks, št. 81562815, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta, Univerza
v Mariboru. gnc-85569

Bele Angelca, Hofbauerjeva 4, Mozir-
je, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje, izdano leta 1979, izdano na
ime Skornšek Angelca. gnj-85162

Beranič Marija, Marjeta 4/a, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 1984 in 1985. m-416
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Bergovec Josip, Murska 50/a, Čako-
vec, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izda-
no leta 1981. gnp-85531

Bojc Dušan, Obrije 2/a, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, št. 1271 - Poklicna
raznoličarska šola, izdano leta 1973.
gne-85242

Boršič Matzele Marijeta, Hofmanova 5,
Rogatec, spričevalo 1., 3. in 4. letnika
Srednje trgovske šole Celje. gnz-85246

Budna Anja, Tomšičeva 44, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2000/2001. gnl-85560

Butara Nataša, Kandijska cesta 37,
Novo mesto, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Novem mestu,
izdano leta 1998 in 1999. gno-85532

Centa Danilo, Turjak 20, Turjak, matu-
ritetno spričevalo Šole za prodajalce v
Ljubljani, izdano leta 1980. gno-85232

Cimerman Dejan, Metliška cesta 37,
Črnomelj, indeks, št. 550/P-01, izdal Za-
vod za izobraževanje in kulturo Črnomelj,
leto izdaje 2002. gnt-85552

Cucin Patricia, Prešernova ulcia 27,
Rogaška Slatina, diplomo Fakulteta za
družbene vede, izdana leta 1993.
gnt-85077

Čorko Peter, Meljska cesta 13, Mari-
bor, diplomo Srednje lesarske šole v Ma-
riboru, izdana leta 1985. m-406

Črešnar Mojca, Cesta na Roglo 11/a,
Zreče, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje,
izdano leta 2001. m-432

Dovnik Štefan, Gladomes 2/a, Zgor-
nja Ložnica, zaključno spričevalo Srednje
kmetijske šole Maribor. m-407

Đurić Stevo, Preradovičeva 11, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne kovinarske šole v Mariboru, izdano
leta 1977. m-431

Ficko Ivanka, Hmelina 13, Ravne na
Koroškem, indeks, Gostinske šole - go-
stinski tehnik leto izdaje 2001. gnf-85416

Florjančič Natalija, Šorlijevo naselje 9,
Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1992, izdano na
ime Bernik Natalija. gny-85247

Funtek Marija, Turkova ulica 11, Med-
vode, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole,
izdano leta 1981. gnn-85083

Gorišek Majda Slavica, Novosadska
ulica 12, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Šubičeve gimnazije, izdano leta 1960, iz-
dano na ime Šašek Majda. gni-85338

Horvat Maja, Kotlje 167, Ravne na Ko-
roškem, indeks, Gostinske šole - gostin-
ski tehnik leto izdaje 2001. gnc-85419

Jamnik Verica, Mestni vrh 30/a, Sev-
nica, spričevalo 1. in 3. letnika Vrtnarske
šole v Celju, izdano leta 1991 in 1993.
gnv-85200

Kačanski Boris, Kamnogoriška cesta
17, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Zvonka Runka v Šiški, izdano leta 1967.
gnu-85626

Kokot Janez, Korenjak 16, Zavrč, za-
ključno spričevalo in indeks Šole za go-
stinstvo in turizem Maribor. m-408

Kolar Jasna, Hajdrihova ulica 28, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole, izdano leta 1993, izda-
no na ime Gorenc Jasna. gnw-85024

Kolar Vanja, Kozje 11, Kozje, indeks,
št. 01097044, izdala Pedagoška fakulte-
ta v Ljubljani leto izdaje 1997. gng-85415

Konečnik Urška, Šentjanž 155, Šent-
janž pri Dravogradu, spričevalo 2. in 3.
letnika Trgovske šole - trgovec prodaja-
lec. gnq-85380

Korošak Srečko, Precetinci 9/a, Mala
Nedelja, spričevalo SPTŠ Murska Sobo-
ta, avtomehanik, izdano leta 1998/99.
gnd-85243

Kovač Maja, Študentovska ulica 1, Idri-
ja, indeks, št. 7003, izdala Fakulteta za
družbene vede. gnu-85351

Kovšak Darko, Bočna, Kropa 13, Gor-
nji grad, zaključno spričevalo Rudarskega
šolskega centra Velenje - Tehniška elek-
tro šola jaki tok, izdano leta 1981.
gnr-85079

Kure Maja, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Martina Kr-
pana v Ljubljani. gnh-85189

Lorenčič Marko, Pesnica pri Mariboru
64/h, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 1.
letnika Gradbene šole Maribor, izdano le-
ta 2000. m-429

Lorenčič Marko, Pesnica pri Mariboru
64/h, Pesnica pri Mariboru, spričevalo 1.
letnika Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 2001. m-428

Medved Lidija, Podlože 69, Ptujska
Gora, spričevalo o končani OŠ Majšperk,
izdano leta 1993. gnc-85169

Milanovič Nikola, Partizanska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1964. gnk-85286

Mlakar Marjeta, Zasip, Sebenje 28,
Bled, spričevalo o zaključnem izpitu
Upravno-administrativne šole v Kranju, iz-
dano leta 1976, izdano na ime Erman
Marjetka. gng-85240

Močnik Slavica, Dalmatinska 2, Mari-
bor, zaključno spričevalo Administrativne
šole Maribor, šolsko leto 1979/80.
m-424

Mraz Slavka, Šišenska cesta 29, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Fri-
zerske poklicne šole, izdano leta 1968,
izdano na ime Kupljenik Slavka.
gno-85607

Mustar Martina, Vodmatska ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, št. 1128,
izdano leta 1970, izdano na ime Gramc
Martina. gnl-85210

Nabernik Ana, Novakova ulica 1, Ljub-
ljana, indeks, št. 21014567, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gnk-85086

Ninić Milorad, Tončka Dežmana 8,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Kranju, izdano leta
1982. gno-85207

Novak Tomislav, Rudarska 17, Lenda-
va - Lendva, spričevalo 1. in 2. letnika
dvojezične srednje šole Lendava - smer
kovinar strugar, izdano leta 1993 in 1994.
gnd-85068

Nušinović Nazif, Gariči, Kotor Varoš,
diplomo šole za poklicne voznike v Ljub-
ljani, izdana leta 1979. gnx-85573

Obadić Ivan, Zolajeva 13, Maribor, za-
ključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano le-
ta 1981. m-425

Ošlak Matjaž, Danijel 67, Trbonje, let-
no spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Slovenj Gradec, gostinska dela, gostinski
poslovodja. gni-85238

Pečar Rudolf, Lokavska cesta 25, Se-
žana, letno spričevalo 1. letnika Šolskega
centra za blagovni promet Nova Gorica,
komercialna šola, izdano leta 1977.
gnc-85244

Perovšek Aleš, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete,
št. 5163, izdana leta 1991 - visoka sto-
pnja. gni-85613

Petrovčič Jana, Rožna dolina, Vipav-
ska cesta 74, Nova Gorica, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za farmaci-
jo in zdravstvo, smer zobotehnik, zap.
št. 51/98, izdano 29. 6. 1998.
gnr-85054

Podgornik Luka, Trg prekomorskih bri-
gad 7, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnz-85571

Popit Janko, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika GTŠ v Ljub-
ljani, izdano leta 1975. gnj-85187

Puljić Tilen, Ptujska 38, Rače, spriče-
valo 1. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
2001. m-404

Puljić Tilen, Ptujska 38, Rače, spriče-
valo o končani OŠ Rače, izdano leta
2000. m-405

Pušpan Špela, Robindvor 37, Dravo-
grad, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
2000/2001. gnh-85064

Rajh Miran, G. Ključarovci 25, Sveti
Tomaž, diplomo Strojne kmetijske šole v
Mariboru, št. 855, izdana leta 1987.
gne-85167

Rebrica Štefan, Bakovci, Soboška 35,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole Murska Sobota,
izdano 24. 9. 1977. gnw-85374

Rupnik Andrej, Zlatoličje 1/c, Starše,
indeks, št. 93486683, izdala FERI Mari-
bor. m-413

Sajić Ramajana, Čevljarska 14, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Koper, izdano leta 2001.
gnr-85154

Sekulo Mario, Gubčeva ulica 18, Bre-
žice, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole Krško, izdano leta 2002.
gny-85072

Sever Franc, Vodnikova 96, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1967.
gnd-85643
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Smolej Maja, Lipce 8/a, Blejska Do-
brava, spričevalo 1. letnika Strojne tehnič-
ne in metalurške šole Jesenice. gni-85063

Soldat Dragan, Zlato polje 3/e, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Staneta Žagarja
v Kranju, izdano leta 1989. gnk-85211

Sovinc Matjaž, Justinova ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Ljubljana, Poklicna elektro
šola, izdano leta 1975, 1976 in 1977.
gnl-85335

Starc Klavdija, Hrastje 234, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole. gnv-85550

Stolić Nikola, Študentovska ul. 3, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne elektro in kovinske šole, št. 101,
izdano leta 1980. gni-85213

Šepec Marija, Breg pri Temenici 3,
Šentvid pri Stični, spričevalo o končani
OŠ dr. Petra Držaja - Veliki Gaber, izdano
leta 1970, izdano na ime Verbič Marija.
gnm-85538

Šerbel Magdalena, Zg. Ložnica 58,
Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost Maribor, izdano leta 1990. m-401

Šilar Aleš, Sp. Bitnje 26, Žabnica, let-
no spričevalo 3. letnika SESŠ Kranj, elek-
trotehnik elektronik, izdano leta 1998/99.
gnm-85059

Šiškovič Mateja, Povžane 1/b, Materi-
ja, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske in družboslovne šole v Kopru, izdano
leta 1993, izdano na ime Šircelj Mateja.
gnh-85593

Tišler Jože, Gosposka 11, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Bratov Polančič
Maribor, izdano leta 1979. m-423

Tominšek Irena, Spodnje Gameljne
117, Ljubljana Šmartno, spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Ljubljana-Šen-
tvid, št. D-22, izdano 26. 6. 1981, izda-
no na ime Zajc Irena. gnu-85501

Vidmajer Dejan, Silova 33, Velenje,
spričevalo 4. letnika Poklicne in tehniške
strojne šole v Velenju, izdano leta 2000.
gno-85132

Vućoć Nikola, Dunajska cesta 198/a,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1998. gng-85140

Zinrajh Karmen, Krožna pot 30, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ptuju - upravni tehnik
Ptuj, izdano leta 1993 in 1994.
gnx-85323

Žibert Bogdana, Novo Polje, Cesta
XII/13, Ljubljana-Polje, potrdilo o oprav-
ljenem strokovnem izpitu - farmacevtski
tehnik, izdalo Ministrstvo za zdravstvo leta
1981 na ime Burja Bogdana. gnz-85446

Žižek Simon, Vurberk 137, Spodnji Du-
plek, spričevalo 3. letnika in maturitetno
spričevalo 3. gimnazije Maribor, izdano
leta 1990, 1991. m-414

Žorž Matevž, Mokrška ulica 54, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnb-85645

Ostali preklici

Benedetič Marjan s.p., Cankarjeva 80,
Nova Gorica, licenco,
št. 6979/7307-LM47/1998 za vozilo
Mercedes Benz, reg. št. GO 38 - 31D,
vozilo Zastava, reg. št. GO 73 - 62R, vozi-
lo Renault, reg. št. GO 36 - 33A.
gnt-85602

Blatnik Franci, Budganja vas 24, Žu-
žemberk, delovno knjižico, ser. št. 37442,
reg. št. 31098, izdana 26. 6. 1985 pri SO
Novo mesto. gnk-85061

Brinovšek Emilija, Praprotnikova 11,
Mozirje, delovno knjižico izdano leta 1962
pri SO Velenje. gnf-85466

Calcagnini Osvaldo, Korte 82, Izola -
Isola, delovno knjižico, izdala UE Izola.
gng-85065

CERTUS Avtobusni promet Maribor
d.d., Linhartova 22, Maribor, licenco,
št. 0000224/19 za avtobus reg. št. MB
21 - 94S. gni-85363

Dizdarevič Maše, Hermana Potočnika
23, Ljubljana, izkaznico vojnega vetera-
na, št. 4312, izdana 24. 2. 1997.
gne-85317

Doblehar Aleš, Hudo 1, Novo mesto,
delovno knjižico št. 10382909, reg. št.
M1926, izdana 12. 1. 1998. gnx-85548

Dobravec Peter, Breznica pod Lubni-
kom 17, Škofja Loka, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1051185. gnn-85087

Doneva Tamara, Mlinska pot 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gno-85032

Drevenšek Darjan, Slovenja vas 6/b,
Hajdina, delovno knjižico. gnq-85055

ELEKTRONČEK d.o.o., Gorenjska ce-
sta 23, Mengeš, vpisni list za čoln,
št. 02/03-2298/96-99 za plovilo crancki
“Emeralda” z reg. št. KP 3441.
gnk-85636

ENGROTUŠ d.o.o., Ljubljanska cesta
87, Celje, licenco, št. 0002277/60 za
tovorno vozilo MAN 14.163, reg. št. CE
21-49T, izdana 28. 9. 1998. gns-85228

Ferš Branko, Bistrica ob Dravi 31,
Bistrica ob Dravi, delovno knjižico reg.
št. 31843, izdana leta 1976 v Mariboru.
m-411

Fijavž Srečko, Senično 61, Križe, de-
lovno knjižico. gnl-85635

Fonda Lean, Liminjanska 71, Portorož
- Portorose, prometno dovolenje za avto-
mobil z reg. tablico KP F7 -731.
gnd-85422

Forjanič Damjan, Prijateljev trg 12, Rib-
nica, delovno knjižico. gnw-85574

Frangež Bojan s.p., Partizanska cesta
42, Dol pri Hrastniku, licenco,
št. 007559/9188-LM20/1998 za vozilo
HONDA CRV 2.o, reg. št. LJ J8 -60A.
gnk-85311

Gulja Franc, Ljubljanska cesta 15, Po-
stojna, delovno knjižico. gnr-85604

Hribar Aljoša, Gregorčičeva ulica 9/a,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01/03 -
567/1998. gnr-85579

Jaklič Jure, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 29, Škofljica, delovno knjižico.
gnf-85141

Jašari Džemalidin, Ptujska 30, Prager-
sko, delovno knjižico reg. št. 1201, ser.
št. 0073403, izdana 16. 5. 1986 pri UE
Slovenska Bistrica. m-417

Jović Dijana, Cesta na Jezero 13, Cer-
knica, vozno karto, št. 0046, izdal Inte-
gral Cerknica. gnc-85294

Jurenec Simona, Dobrina 49, Žetale,
delovno knjižico. gnj-85412

Kajtna Darko, Obrežje 64, Radeče, de-
lovno knjižico, št. A 0252365, zap. št. vpi-
sa 11867, izdana 23. 9. 1993. gnz-85496

KBM Leasing d.o.o., Vita Kraigherja
5/VI, Maribor, servisno knjižico za vozilo
Hyundai elantra 1,6 GL, št. šasije KMH-
DM41BP1U127891. gnv-85475

KINOLOŠKO DRUŠTVO CELJE, Lo-
krovec 1/b, Celje, izjavo o ustreznosti po-
samično pregledanega vozila, št. B
0034435. gnb-85620

Kogoj Ivica, Cesta v Podboršt 22, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 1251, izdelana
20. 5. 1992, izdal LPP. gnd-85293

Konte Anton, Sela pri Hinjah 12, Hi-
nje, delovno knjižico št. A 0430972, reg.
št. 42664, izdana 9. 12. 1998 pri UE No-
vo mesto. gnj-85037

Košič Stanislav, Pod kojzico 7, Rim-
ske Toplice, delovno knjižico, reg.
št. 647, ser. št. 518960, izdala UE La-
ško. gnj-85637

Kovačič Alfred, Skladiščna 10, Izola -
Isola, delovno knjižico. gnl-85060

Krasnič Janža, Preglov trg 10, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19372177,
izdala Ekonomska fakulteta. gnw-85124

Krasnov Sašo, Janežičeva cesta 25,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-85625

Kristl Igor, Velika čolnarska ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-85349

Kure Maja, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, delovno knjižico. gni-85188

Kuri Feliks, Stanetinci 45, Cerkvenjak,
delovno knjižico. m-412

Lokas Mara, Šmarje 142, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnj-85237

Maček Ivan, Kočevarjeva 6, Maribor,
delovno knjižico. m-402

Malovrh Klemen, Galetova 15, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19352510, iz-
dala Ekonomska fakulteta, Univerza v
Ljubljani. gnl-85585

Mertelj Andrej, Cesta v Zgornji log 25,
Ljubljana, potrdilo za upravljanje z VHF
GMDSS postajo, št. 02/09-455/00 z dne
3. 4. 2000. gnx-85073

Mikl Damijan, Očeslavci 2, Spodnji Iva-
njci, delovno knjižico. gnw-85224

Modec Stanislav, Ljubljanska cesta 92,
Domžale, izkaznico vojnega veterana,
št. 86, izdana leta 1997. gnp-85081

Mulej Andrej, Leskovec 124, Prager-
sko, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-2757/94. m-430

Ostanek Erna, Kacetova 10, Cerkni-
ca, vozno karto, št. 001 0233, izdal Inte-
gral Cerknica, enosmerna vozovnica za
relacijo Cerknica - Ljubljana. gnt-85377
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Pavlin Črtomir, Pod Škabrijelom 10,
Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 20970653, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnc-85669

Pavlović Nenad, Cesta VI/10, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnq-85630

Petrovski Darko, Ljubljanska 17, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 3537, izdala UE
Maribor. m-422

Pirnavar Edvard, Taborniška pot 22, Hra-
stnik, vpisni list za čoln, št. 01/03488/1984,
izdan 2. 7. 1984. gnl-85285

Plešej Milan, Javornik 53, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico, izdana na
ime Ros Jožefa. gnd-85168

Povše Mitja, Jamska ulica 42, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 23990184, iz-
dala Fakulteta za strojništvo. gnd-85043

Pušnik Denis, Podgorje 12, Apače, de-
lovno knjižico. gnc-85369

Razpet Uroš, Aškerčeva 14, Ruše, de-
lovno knjižico št. 26/96, izdala UE Ruše.
m-415

Redling Brina, Seidlova 62, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 20201296, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnv-85283

Rožič Karin, Bezje 6, Kranjska Gora,
delovno knjižico. gnq-85405

Sargon Elina, Na jami 1, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnb-85145

SCHLAMBERGER s.p., Bezenškova
21, Ljubljana, servisno knjižico za avto-
mobil Hyundai Atos 1.0 GLS, reg. št. LJ
J7 -32R, št. šasije KM-
HAC51GPWU131959. gnn-85333

SCHLAMBERGER s.p., Bezenškova
21, Ljubljana, servisno knjižico za avto-
mobil Berlingo 1,4 Multispace, reg. št. LJ
M7 - 55E, št. šasije VF7MFKF-
XF65345783. gnm-85334

Simonič Maja, Kuštanovci 58, Mačkov-
ci, študentsko izkaznico, št. 0668, izdala
Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnw-85424

Šimunić Slavko, Kogojeva 8, Ljublja-
na, delovno knjižico. gny-85347

Štemberger Filip, Linhartova 86, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 22047750,
izdala Fakulteta za šport. gno-85082

Šulgaj Tomaž, Kladezna 11, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-5561/97, VČ 98-1378.
gno-85182

Vaupotič Helena, Radomerščak 6/a,
Ljutomer, delovno knjižico, reg. št. 64,
ser. št. 888094. gnn-85633

Zaviršek Andrej, Tržaška 121, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1073731. gnn-85608
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