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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 387-02 Ob-69608
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

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

4. Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ko-
mercialni sektor, Služba za javna naročila
Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana; faks 01/542-79-75.

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

8. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 5/52 Ob-69684
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o.-

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tele-
fonska številka 05/66-33-761.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba pripravljal-
nih - zemeljskih del za center za ravna-
nje z odpadki v Kopru.

4. Kraj dobave: Mestna občina Koper.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Služba za razvoj in investicije, Nataša

Đukić-Vasić, univ.dipl.inž.gradb., Ulica 15.
maja 4, 6000 Koper.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 5. 2002.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 019/2002 Ob-69819
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: čiščenje poslovnih
prostorov RTV Slovenija.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Ko-
per, Nova Gorica, Lendava.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mi-
klavž Lovšin, tel. 475-20-27.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 5. 2002.

JZ RTV Slovenija

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 405-42/2002 Ob-69731
V javnem razpisu brez omejitve za od-

dajo del za dobavo in vgradnjo opreme za
Morsko biološko postajo Fornače – Piran,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 36-37 z
dne 26. 4. 2002, Ob-68025, št.
405-42/2002, se točki 8. in 9. pravilno
glasita:

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2002 ob 12. uri, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljublja-
na, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V,
sejna soba.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Razveljavitev

Št. 662/02 Ob-69623
Razveljavljamo postopek javnega razpi-

sa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku (obrazec ZJN-12.B), objavljene-
ga v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 12. 4.
2002, pod številko Ob-67212, za vrsto bla-
ga: mleko, mlečni izdelki.

Vrtec Beltinci

Št. 662/02 Ob-69638
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Jugovo 33, 9231

Beltinci, faks 02/542-20-98, tel.
02/542-20-90.

3. (a) Vrsta in količina blaga: mleko,
mlečni izdelki.

Podrobnejše opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Beltinci, Gančani, Do-
kležovje, Ižakovci, Lipovci, Melinci.

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

zaključka ali trajanja dobave: od 1. 7.
2002 do 30. 4. 2002, z možnostjo poda-
ljšanja za 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec Beltinci, Jugo-
vo 33, 9231 Beltinci, Koren Bernarda –
tajništvo (razpisna dokumentacija je na vpo-
gled v tajništvu Vrtca Beltinci).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun:
št. 51900-603-32356.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vrtec Beltinci, Jugovo 33, 9231
Beltinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 2002 v prostorih Vrtca Beltinci, Jugo-
vo 33, Beltinci, ob 12.30.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetnik ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati po 41. členu Zakona o javnih
naročilih, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji z zahtevanimi dokumenti za izpol-
njevanje pogojev v skladu z 42. členom Za-
kona o javnih naročilih.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– komercialno-plačilni pogoji – 30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 5. 2002.
Vrtec Beltinci

Št. 45 Ob-69560
1. Naročnik: Osnovna šola Mokronog.
2. Naslov naročnika: Gubčeva cesta 4,

8230 Mokronog, tel. 07/34-99-510, faks
07/34-99-510, e-mail: os.mokronog@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

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

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sveže sadje in zelenjava,
6. zamrznjeni izdelki, peciva in slaščice,
7. splošno prehrambeno blago.
Količine blaga bodo v razpisni dokumen-

taciji.
Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo

enega sklopa, več sklopov ali pa za vse
sklope skupaj. Ponudba ponudnika, ki se
bo potegoval samo za del sklopa, se bo
štela za nepopolno in se ne bo obravnavala.

4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Mokronog, Gubčeva ce-

sta 4, 8230 Mokronog,
– Podružnična šola Trebelno, Trebelno

43, 8231 Trebelno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Mokronog, Gubčeva cesta 4, 8230 Mokro-
nog – pri ravnateljici.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 5. 2002
do 17. 6. 2002 do 15. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
OŠ Mokronog št. 52100-603-32062.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Mokronog, Gub-
čeva cesta 4, 8230 Mokronog, z oznako
“Ponudba – ne odpiraj“ in številka te obja-
ve. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 12. uri na Osnovni
šoli Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210
Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: me-
nica.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skle-
njena pogodba.

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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2002, odloči-
tev o sprejemu ponudnika pa okvirno do
3. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njeni pogoji iz razpisne dokumentacije in
najnižje cene.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Osnovna šola Mokronog

Št. 34/2002 Ob-69561
1. Naročnik: Osnovna šola Trebnje.
2. Naslov naročnika: Kidričeva ulica 11,

8210 Trebnje, tel. 07/34-81-872, faks
07/34-81-890, e-mail: group1.osnm-
tre@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

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

1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki, zamrznjena

zelenjava,
4. ribe,
5. jajca in krompir,
6. sadje in zelenjava,
7. zamrznjene jedi in testenine,
8. sokovi, nektarji in sirupi,
9. ostala živila.

Količine blaga bodo v razpisni dokumen-
taciji.

Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo
enega sklopa, več sklopov ali pa za vse
sklope skupaj. Ponudba ponudnika, ki se
bo potegoval samo za del sklopa, se bo
štela za nepopolno in se ne bo obravnavala.

4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Trebnje, Kidričeva ulica

11, 8210 Trebnje,
– Podružnična šola Dolenja Nemška vas,

Dol. Nem. vas 21, 8210 Trebnje,
– Podružnična šola Dobrnič, Dobrnič 2,

8211 Dobrnič,
– Podružnična šola Šentlovrenc, Šentlo-

vrenc 17, 8212 Velika Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Trebnje, Kidričeva ulica 11, 82l0 Trebnje –
pri ravnatelju.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 5. 2002
do 17. 6. 2002, do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
OŠ Trebnje št. 52100-603-32083.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Trebnje, Kidriče-
va ulica 11, 8210 Trebnje z oznako “Po-
nudba – ne odpiraj” in številka te objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 12. uri na Osnovni
šoli Trebnje, Kidričeva ulica 11, 8210
Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: me-
nice.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skle-
njena pogodba.

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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2002, odloči-
tev o sprejemu ponudnika pa okvirno do
3. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njeni pogoji iz razpisne dokumentacije in
najnižje cene.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Osnovna šola Trebnje
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Ob-69563
1. Naročnik: Osnovna šola Mirna.
2. Naslov naročnika: Cesta na Fužine

1, 8233 Mirna, tel. 07/34-35-162, faks
07/34-35-170.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil. Količine živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

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

1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. krompir,
7. pecivo in slaščičarski izdelki,
8. sokovi in sirupi,
9. sveže sadje in zelenjava,
10. testenine in zamrznjeni izdelki,
11. paštete,
12. konzervirano sadje, zelenjava,
13. olja, margarine, sladkor,
14. ostalo prehrambeno blago.
Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo

enega sklopa, več sklopov ali pa za vse
sklope skupaj. Ponudba ponudnika, ki se
bo potegoval samo za del sklopa, se bo
štela za nepopolno in se ne bo obravnavala.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Mirna, Ce-
sta na Fužine 1, 8233 Mirna in VVE Mirna,
Glavna cesta, 8233 Mirna.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Mirna, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna, ra-
čunovodstvo šole, Alenka Kozolc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 5. 2002
do 17. 6. 2002 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
52100- 603-32057, ali v gotovini na sede-
žu naročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali
bodo osebno oddane, do 18. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Mirna, Cesta na
Fužine 1, 8233 Mirna, v zapečateni kuverti
z oznako: “Ponudba – Ne odpiraj“ in števil-
ka te objave. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Osnovne šole Trebnje, Kidričeva 11, 8210
Trebnje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skle-
njena pogodba.

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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe – do 15. 8. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe – 3. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njeni pogoji iz razpisne dokumentacije in
najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Osnovna šola Mirna

Št. 794 Ob-69567
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) Vrsta in količina blaga: merilne
in krmilne naprave (števci in stikalne
ure) za merjenje električne energije (po
razpisni dok. št.: 7/2002 – 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 trajanja dobave: dobava no-
vembra 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. 39400 – ter št. objave v
Uradnem listu RS, s pripisom razpisna do-
kumentacija – dobava merilnih in krmilnih
naprav.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, komor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjav-
čeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni
sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 2002 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik predloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe brez
DDV, katera veljavnost je 40 dni od dneva
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 (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupina ponu-
dnikov mora dostaviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa,datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 25. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok plačila, rok dobave, način
plačila in kakovost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2002.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.,
Nova Gorica

Št. 02/2002 Ob-69568
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj

d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabre-

žje 3, 2250 Ptuj, faks. št. 02/771-36-01,
telefonska št. 02/787-03-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– vodovodni material,
– toplovodni material,
– elektromaterial,
– kurilno olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo le za en
sklop ali več sklopov materiala ali pa za vse
skupaj.

4. Kraj dobave: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica, Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 8. 2002 do konec leta 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo v tajništvu podjetja, na Žnidariče-
vem nabrežju 3, Ptuj. Kontaktna oseba za
dodatne informacije je Jožica Jerenko, tel.
02/787-03-17.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
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cije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponu-
dniki plačajo na transakcijski račun podjetja
št. 02150-0010743422, ali na blagajni po-
djetja, z navedbo namena nakazila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 20. 6. 2002
do 11.30 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj - tajniš-
tvo podjetja. Zapečatene kuverte morajo bi-
ti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne
odpiraj“ in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila oziroma sklopa za katerega se daje
ponudba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 6. 2002 ob 12. uri v prostorih
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., na Puhovi
ul. v Ptuju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od ponudbene vrednosti. Ponu-
dniku ni potrebno predložiti bančne garan-
cije za resnost ponudbe, če njegova po-
nudba ne presega 30 mio SIT. V tem pri-
meru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi
lastno menico za resnost ponudbe, z me-
nično izjavo, v višini 10% od ponudbene
vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: ponduba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 30. dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, rok dobave, dežurna služba
in dosedanje izkušnje s ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o naročilu pri kontaktni osebi Jo-
žici Jerenko. Informacije o posameznih sku-
pinah materialov se dobijo pri osebah, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Ob-69640
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Večna

pot 2, faks: 01/423-53-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: koruza v
zrnju, pakirana v vreče 30 ton in koruza
v zrnju, razsuta 320 ton.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Sklop I: koruza v zrnju, pakirana v vreče 5
ton; Sklop II: koruza v zrnju, pakirana v vre-
če 15 ton; Sklop III: koruza v zrnju, pakirana
v vreče 10 ton; Sklop IV: koruza v zrnju,
razsuta 320 ton. Možne so ponudbe po
posameznih sklopih ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: Sklop I: Tolmin, skladi-
šče gojitvenega lovišča Razor - Prodi (Kne-
ža); Sklop II: Postojna, skladišča gojitvene-
ga lovišča Jelen (Stare Ogence, Mašun, Go-
mance, Kozarišče); Sklop III: Maribor, skla-
dišča gojitvenega lovišča Pohorje
(Osankarica, Bojtina, Ribnica na Pohorju,
Mislinja - Dovže, Božje); Sklop IV: Kočevje,
skladišča gojitvenega lovišča Medved (obo-
ra Smuka, obora Stari log).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
potekala sukcesivno od 1. 9. 2002 do
30. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo dobite na naslovu: Zavod za
gozdove Slovenije - tajništvo, Večna pot 2,
Ljubljana. Dodatne informacije dobite pri Iz-
toku Ožboltu, Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, Gojitveno lovišče
Medved, Reška 35, 1330 Kočevje, s pripi-
som “Dodatne informacije - Javni razpis za
dobavo koruze“, faks: 01/893-10-54.

Pri dvigu razpisne dokumentacije mora-
jo ponudniki predložiti dokazilo o vplačilu
5.000 SIT, ki mora vsebovati naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, navedbo, ali je ponu-
dnik zavezanec za DDV in številko javnega
razpisa.

(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: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen), plačilo z virmanom na žiro račun, števil-
ka 50106-603-54908, sklic 00-101-923.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2002 ob 11. uri, Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana -
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vre-
dnosti. Bančna garancija za resnost ponud-
be mora veljati vsaj še 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva potrditve računa, ki se izstavi po
dobavi.

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

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

– ponudnik mora predložiti obrazca
BON-1 in BON-2 oziroma ustrezno potrdilo
banke o izkazu poslovanja,

– ponudnik mora imeti minimalni skupni
prihodek v letu 2001 vsaj v višini ponudbe-
ne vrednosti,

– ponudnik v zadnjih šestih mesecih do
dneva sestavitve obrazca o plačilni sposo-
bnosti ne sme imeti blokiranega računa, pre-
ko katerega poteka njegovo poslovanje,

– koruza mora ustrezati določilom Pra-
vilnika o kakovosti krme (Ur.l.SFRJ, št.
15/89),

– koruza mora biti uvrščeva v I. kakovo-
stni razred (točka 6.1 standarda JUS
E.B3.516),

– koruza mora biti pridelek (oziroma že-
tev) letnika 2001 (največ 30% količin po
posameznih sklopih) in letnika 2002 (naj-
manj 70% količin po posameznih sklopih),

– koruza mora biti pakirana v papirnate
vreče po 50 kg (velja za Sklop I, II in III),

– koruza mora biti dostavljena kamion-
sko - avtocisterna s samonakladalno napra-
vo na lastni pogon (velja za Sklop IV),

– rok za reklamacijo koruze mora biti
vsaj 25 dni od dneva posamezne dostave.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 28. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(85 točk), odzivni čas na naročilo (5 točk),
rok plačila (10 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-69641
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Mislinja, Gozdarska cesta 9, 2382 Mi-
slinja.

2. Naslov naročnika: Gozdarska cesta
9, 2382 Mislinja, tel. 041/330-173.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
šasije za izdelavo gasilskega vozila s
kompaktno dvojno kabino, ki bo v skla-
dno s tipizacijo vozil GZS nadgrajeno v ga-
silsko vozilo s cisterno GVC 16/30. Pod-
vozje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
pogon na vsa štiri kolesa 4 × 4, skupna ma-
sa vozila 14. ton, moč motorja 200-230
KW, izvod iz menjalnika za gasilsko črpalko:
i= 1,7, kabina z zračno vzmetenim sede-
žem za voznika, sedežna klop s 4 sedeži
zadaj, ABS zavorni sistem.

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

4. Kraj dobave: Gasilski dom Mislinja,
Gozdarska cesta 9, 2382 Mislinja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisna dokumen-
tacija in dodatne informacije: Krebl
Rudolf, Sejmišče 7, 2382 Mislinja, tel.
041/330-173.

(b) Čas, v katere se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan med
17. in 20. uro ob predhodni najavi na tel.
041/330-173.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije znaša: 10.000 SIT (DDV je vključen)
virmansko nakazilo na ŽR št.
20470-0018748693. Pri dvigu razpisne
dokumentacije se mora prevzemnik razpi-
sne dokumentacije izkazati z dokumentom
(položnica, virman), iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 6. 2002
do 15. ure.

(b) Naslov, kakor je potrebno predložiti
ponudbo: Gasilski dom Mislinja, Gozdar-
ska cesta 9, 2382 Mislinja, Zapečatene
ovojnice morajo biti jasno označene z napi-
som “Javni razpis“ - “Gasilsko vozilo - ne
odpiraj.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2002 ob 16. uri v Gasilskem
domu Mislinja, Gozdarska cesta 9. Mislinja.

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: plačilo
bo izvedeno v roku 60 dni po prevzemu
vozila.

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: dobava blaga najkasneje
v 90 dneh po izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 8. 8. 2002; predvidena odloči-
tev o sprejemu ponudbe 8. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena, garan-
cijska doba, plačilni pogoji, rok dobave).

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002

Prostovoljno gasilsko društvo Mislinja

Št. 403-2/02 Ob-69644
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.

2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, faks 01/478-56-82, ve-
sna.zupancic@mf-rs.si, tel. 01/478-52-52.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava pisarniškega materiala in to-
nerjev v okvirni vrednosti 39,5 mio letno.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naroč-
nik bo naročilo oddal po sklopih, in sicer:

– 1. sklop: pisarniški potrošni material,
– 2. sklop: tonerji in kartuše.
Ponudnik lahko predloži svojo ponudbo

za posamezni sklop ali pa za oba sklopa
skupaj.

4. Kraj dobave: v poslovnih prostorih
Ministrstva za finance, vsi v Ljubljani.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začet-
ka je julij 2002, sukcesivna dobava naj bi
trajala 24 mesecev torej okvirno do julija
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Prežihova 4,
Finančna služba, kontaktna oseba je Vesna
Zupančič, e-mail: vesna.zupancic@mf-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, oziroma prejeti po elek-
tronski pošti. Za prejem oziroma dvig doku-
mentacije je potrebno pisno zaprosilo z na-
vedbo kontaktne osebe, naslova, št. tele-
faksa, št. telefona in elektronskega naslova.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. junija 2002 do
vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Prežihova 4, Finančna služba,
II. nadstropje, soba 205.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. junij 2002 ob 12.15, v prostorih Mini-
strstva za finance, Prežihova 4, 1502 Ljub-
ljana, sejna soba (kletni prostori).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo poravnal plačila mesečno, rok plačila
je 31 dni po uradnem prejemu računa, pred-
plačila ni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posebna po-
vezava se ne zahteva.

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
vsaj do 1. 8. 2002, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 29. junij 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
kvaliteta vzorcev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Ministrstvo za finance

Št. 147/2 Ob-69647
1. Naročnik: Dom upokojencev Podbr-

do.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 33, 5243

Podbrdo.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža bolniških postelj vključno z
vzmetnicami, trapezi in nočnimi omari-
cami.

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

4. Kraj dobave: naročnik ter enoti Tol-
min in Petrovo brdo.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 8 do največ
10 tednov po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom upokojencev
Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, tel.
05/380-18-48 (Doroteja Dakskobler).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti dokazilo o plačilu pristojbine na
žiro račun Doma upokojencev Podbrdo,
št. 52000-603-31109, v višini 5.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 19. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Podbrdo,
Podbrdo 33, 5243 Podbrdo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 20. 6. 2002 ob 10. uri, v knjižnici
Doma upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33,
5243 Podbrdo.

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

Trajanje garancije je do izteka veljavnosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisnih pogojih.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg 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
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2002. Naročnik bo sprejel sklep
o izbiri do 30. 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. 5. 2002.

Dom upokojencev Podbrdo

Št. 1/02 INFR Ob-69664
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel 03/544-11-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema (60 računalnikov, 1 strež-
nik, 55 monitorjev, 3 notebook, 94 ti-
skalnikov, 2 optična čitalnika, 1 digital-
ni fotoaparat.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Oblakova 5, Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani po-
nudnik je dolžan dobaviti blago v roku 30
dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva od Milene Vu-
lovič, Splošna bolnišnica Celje, tajništvo po-
močnika direktorja za finance, Gregorčičeva
3, Celje po enodnevni predhodni najavi po
faksu št. 03/548-12-19 in predložitvi doka-
zila o plačilu razpisne dokumentacije – do-
datne informacije daje Roman Kampoš, tel.
št. 03/423-30-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 2.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v tajništvo pomočnika direktorja za finance
Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3,
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 27. 6. 2002
ob 12. uri v sejni sobi kirurgije SB Celje.

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

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

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo znana predvidoma do 12. 7.
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: 17. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 156/2002 Ob-69678
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Pavla Lu-

načka Šentrupert.
2. Naslov naročnika: Šentrupert 57,

8232 Šentrupert, tel. 07/34-34-780, faks
07/34-34-781.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava živil in materiala za pre-
hrano.

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

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. pecivo,
5. zamrznjena živila,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. sadje in zelenjava,
8. sokovi in sirupi,
9. mlevski izdelki in testenine,
10. čaji, namazi, pudingi, dodatki jedem,
11. konzervirana živila,
12. drugo prehrambeno blago.
Količine blaga bodo navedene v razpisni

dokumentaciji.
Dobavitelj se lahko poteguje za naročila

enega sklopa, več sklopov ali pa za vse
sklope skupaj. Ponudba ponudnika, ki se
bo potegoval samo za del sklopa, se bo
štela za nepopolno in se ne bo obravnavala.

4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Pavla
Lunačka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232
Šentrupert.

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

zaključka trajanja dobave: od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
dr. Pavla Lunačka Šentrupert, Šentrupert
57, 8232 Šentrupert – v tajništvu, kontak-
tna oseba za dodatne informacije Apolonija
Rugelj.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 5. 2002
do 17. 6. 2002 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert
52100-603-32078.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola dr. Pavla Lunač-
ka Šentrupert, Šentrupert 57, 8232 Šen-
trupert z oznako “Ponudba – ne odpiraj“ in
številka te objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 12. uri v prostorih
Osnovne šole Trebnje, Kidričeva 11, 8210
Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: me-
nice.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skle-
njena pogodba.

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 izpolnjevati ponudnik
za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 3. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njeni pogoji iz razpisne dokumentacije in
najnižje cene.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Osnovna šola Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

Št. 12/02 Ob-69679
1. Naročnik: Srednja šola Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 5,

1410 Zagorje, tel. 03/56-55-400, faks
03/56-55-410, e-mail: irena.grobo-
ljsek@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in pijača po skupinah blaga
oziroma sklopih.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo za sklo-
pe, in sicer za posamezne sklope ali za vse
skupaj:

1. kruh in pekovski izdelki,
2. brezalkoholne pijače,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago,
7. jajca,
8. ribe,
9. zmrznjeno in konzervirano sadje in ze-

lenjava.
Naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezno skupino blaga izbere več najugo-
dnejših ponudnikov.

4. Kraj dobave: Srednja šola Zagorje,
Cesta zmage 5, 1410 Zagorje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave je: začetek
1. 9. 2002 in zaključek 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Srednja šola Zagor-
je, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje, Gordana
Rainer, Irena Groboljšek.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
19. 6. 2002 vsak delovnik med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro
račun Srednje šole Zagorje št.
50104-603-406292, sklicna št. 00
80-2002 (DDV je vključen).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja šola Zagorje, Cesta
zmage 5, 1410 Zagorje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 10. uri, Srednja šola
Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje,
učilnica št. 30.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi 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): predložitev po-
godbe 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:

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokira-
nega ŽR,

– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da dostavlja blago fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovosti

blaga,
– reference,
– da nudi plačilo po dobavi s 15 dnev-

nim zbirnikom, v roku 60 dni po izstavitvi
računa, po posameznih enotah naročanja,

– da zagotavlja dostavo blaga na sedež
šole na naslov: Srednja šola Zagorja – raz-
loženo do 6.30 zjutraj,

– da zagotavlja odzivni čas 24 ur.
14. Pogoji so razčlenjeni v razpisni do-

kumentaciji: ponudba mora veljati najmanj
80 dni po odpiranju ponudb; naročnik bo
odločil o izbiri najugodnejših ponudnikov
predvidoma v 15 dneh po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna skupna vrednost blaga v skupini.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Srednja šola Zagorje, Cesta zmage
5, 1410 Zagorje.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Srednja šola Zagorje

Ob-69744
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
plastičnih vrečk.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbe se oddajajo po sklopih ali za
celoto:

1. sklop: vrečke za komunalne odpadke
prosojne svetlomodre,

2. sklop: vrečke za zbiranje infektivnih
odpadkov prosojne rumene,

3. sklop: vrečke za umazano perilo pro-
sojne bele,

4. sklop: vrečke za prenos čistih materi-
alov prozorne.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška 7, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek sep-
tember 2002, trajanje 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 1. 7. 2002.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro ra-
čun 50103-603-51820, sklic na številko
00 45-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana, 1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 12. uri; glavna stavba
Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje - pre-
davalnica III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 28. 10. 2002.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 10. 2002. Predvideni datum odloči-
tve v mesecu juliju 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (90%),

2. poslovna uspešnost iz bonitetnega po-
ročila (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 5. 2002.

Klinični center Ljubljana

Ob-69746
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. (a) Vrsta in količina blaga: en sistem
za avtomatizirano izvajanje imunocito-
kemičnih reakcij.

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

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljub-
ljana, nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Nabavna
služba, Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5,
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka
za oddajo ponudb, vsak delavnik od 9. do
14. ure. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo osebno z
dokazilom o vplačilu stroškov ali lahko za-
htevajo (s predložitvijo dokazila o vplačilu
stroškov), da se jim dokumentacijo pošlje
po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo raz-
pisne dokumentacije za sistem za avtomati-
zirano izvjanje imunocitokemičnih reakcij”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 6. 2002 z
jutranjo pošto ali do 18. 6. 2002 osebno
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut Ljubljana, Na-
bavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, Velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh od dne prevzema aparata.

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 s 47. členom Zakona o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena aparata skupaj z vrednostjo rea-
gentov in etiket 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2.
2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 1757/02 Ob-69748
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, tel.
01/43-24-074, elektronski naslov: nata-
sa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
števcev električne energije v obdobju
2002/2003:

– direktni indukcijski enofazni enotarifni
števci delovne energije kl. 2 z dajalnikom
impulzov (1000 kosov),

– direktni indukcijski enofazni dvotarifni
števci delovne energije kl. 2 z dajalnikom
impulzov (400 kosov),

– direktni indukcijski trifazni enotarifni
števci delovne energije kl. 2 z dajalnikom
impulzov (1.400 kosov),

– direktni indukcijski trifazni dvotarifni
števci delovne energije kl. 2 z dajalnikom
impulzov (400 kosov),

– polindirektni trifazni elektronski statič-
ni števci za merjenje in registriranje delovne
in jalove električne energije (300 kosov).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezen sklop bodo upošte-
vane. Ponudba mora tedaj obsegati vso raz-
pisano opremo takega sklopa, delne po-
nudbe za samo del posameznega sklopa
ne bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v dogovorjeno centralno skladišče
naročnika Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24.
junija 1, 1231 Ljubljana - Črnuče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi eno ali več variant
razpisane opreme, ki ustreza tehničnim raz-
pisnim pogojem.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za dobavo blaga v ob-
dobju 12 mesecev po sklenitvi pogodbe in
s čim krajšim dobavnim rokom, ki pa ne
sme biti daljši od 30 dni od posameznega
naročila in hkrati pri tem upoštevati način
dobave, kot je definiran za posamezen raz-
pisni sklop.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-

taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255 v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 27. 6. 2002,
in sicer vsak delovni dan od 8. ure do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 2300-3371 z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 27. 6. 2002 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 07/02 -
Ponudba za dobavo števcev električne ener-
gije v obdobju 2002/2003 - Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2002, ob 12.30. v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti (brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

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

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

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-

nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),

– BON 1, BON 2, oziroma BON 1/P,
pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni,

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

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

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij, zagotovitvi garancij in ser-
visiranju,

– izjava ponudnika o nezavajajočih po-
datkih,

– izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-
poveduje sklenitve pogodbe,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava),

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov (seznam zaposlenih z navedbo stro-
kovne usposobljenosti),

– dokazilo o zadostni tehnični opremlje-
nosti ponudnika,

– dokazilo o organizirani servisni službi
ponujenih števcev električne energije v RS,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih -

posebnih pogojev, navedenih v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (83% delež),
– reference razpisane opreme (7% de-

lež),
– rok plačila (7% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 6. 2002.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 20. 5. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1-DIR/01-323/2002 Ob-69752
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Sev-

nica.
2. Naslov naročnika: Trg Svobode 14,

8290 Sevnica št. tel.: 07/816-15-00; št.
faksa: 07/816-15-50).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža aparata za ultrazvočno diag-
nostiko.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 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: Skupnost za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celj-
ske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje,
tel.: 03/54-34-615, g. J. Cerovšek, za in-
formacije v zvezi z teh. karakteristikami UZ
klicati ZD Sevnica, Željka Halapija, dr. med.,
glej točko 2.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
delovni dan od ponedeljka do petka, do
14. 6. 2002, od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponu-
dniki morajo znesek nakazati na ŽR:
50700-603-31892, naša davčna številka
43103375 in na dokazilu o vplačilu navesti
tudi svojo davčno številko in točen naslov.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Sevnica, Trg
Svobode 14, 8290 Sevnica - tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 8.30 v sejni sobi
Zdravstvenega doma Sevnica, Trg Svobode
14, 2890 Sevnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe bianco menico z menično
izjavo v višini 500.000 SIT. Za dobro izved-
bo posla in odpravo pomanjkljivosti v garan-
cijskem roku izjavo, da bo ob podpisu po-
godbe predložil bianco menico z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, v
primeru, da je ponudba višja od 30 mio SIT
pa izjavo banke.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2002 – oziro-
ma do podpisa pogodbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli od najnižje do najvišje cene),
garancijska doba, reference, plačilni pogoji
in dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Zdravstveni dom Sevnica

Ob-69754
1. Naročnik: Osnovna šola Log Drago-

mer.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 1,

1351 Brezovica, tel. 01/36-01-320, faks
01/36-01-333, e-mail: group1.osljlog@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah blaga oziroma
sklopih:

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo za sklo-
pe, in sicer za posamezne sklope ali za vse
skupaj ter tudi za del blaga iz posameznega
sklopa.

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olje in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.
Naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezno skupino blaga ali posamezne iz-
delke izbere več najugodnejših ponudnikov.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Log Dra-
gomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave je: začetek
1. 9. 2002 in zaključek 31. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovna šola Log
Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica,
Angela Remškar.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
17. 6. 2002 med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na žiro račun
Osnovne šole Log Dragomer, številka
50106-603-54357 (DDV je vključen).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Log Dragomer,
Šolska ulica 1, 1351 Brezovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 13. uri, Osnovna
šola Log Dragomer, Šolska ulica 1, 1351
Brezovica, v zbornici šole.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi 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): predložitev po-
godbe 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:

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel bloki-
ranega ŽR,

– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da dostavlja blago fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovosti

blaga,
– reference.
14. Pogoji so razčlenjeni v razpisni do-

kumentaciji: ponudba mora veljati najmanj
80 dni po odpiranju ponudb; naročnik bo
odločil o izbiri najugodnejših ponudnikov
predvidoma v 15 dneh po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna skupna vrednost blaga v skupini
oziroma posameznega izdelka, če bo ponu-
jen le posamezen izdelek.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Log Dragomer, Šolska
ulica 1, 1351 Brezovica

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bil objavljen: ni bila
objavljena.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Osnovna šola Log Dragomer

Št. 1764/02 Ob-69766
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala - informatika v
obdobju 2002/2003

– tiskovine (obrazci) 6,808.000 kom. po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Informatika, d.d., Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni ose-
bi Ireni Hormovc Gačnik, tel. 01/43-15-255,
v sobi št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 27. 6. 2002,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT
(vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljub-
ljana, d.d., št. 50102-601-90004, sklic
na št. 2300-3371 z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 27. 6. 2002 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 11/02 -
Ponudba za dobavo papirniškega materiala
- informatika v obdobju 2002/2003 - Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2002 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56 v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.

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:

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristoj-

nem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

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

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-

nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% skupne ponudbene vrednosti
(brez DDV),

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– BON1 in BON2, oziroma BON1/P, pri
čemer BON1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON2, oziroma BON1/P
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za zadnje
poslovno leo, ne starejša od 30 dni,

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

– izjavo ponudnika o nezavajajočih po-
datkih,

– izjavo ponudnika, da mu zakon ne pre-
poveduje sklenitve pogodbe,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti, s katero dokazuje zado-
stno prosto kadrovsko zmogljivost usposob-
ljenih delavcev (s priloženim seznamom za-
poslenih z navedbo strokovne usposoblje-
noti) ter zadostno tehnično opremljenost za
izvedbo naročila,

– dokazilo o že izvedeni najmanj eni do-
bavi razpisnega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala vrednost le-te vsaj
50% ponudbene vrednosti tega razpisa,

– dokazilo - izjava, da ponujeno blago
ustreza Navodilu o obliki, vsebini in uporabi
posebne položnice in posebne nakaznice
(Ur. l. RS, št. 22/97),

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokume-

ni, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponudni-
ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji na-
ročila izbranim ponudnikom. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (80%

delež),
– reference (10% delež),
– rok plačila (7% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 21. 6. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 20. 5. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-69800
1. Naročnik: Zdravstveni dom - osnovno

varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Rejčeva 4, 5000

Nova Gorica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

dveh transportnih reševalnih vozil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-

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

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

zaključka ali trajanje dobave: do 30. 9.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom - osnovno varstvo Nova Gorica, Rejče-
va 4, 5000 Nova Gorica, Nada Špacapan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure (od objave do 27. 6. 2002).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.500 SIT z DDV na ŽR
52000-603-30351.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2002
do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom - osnovno var-
stvo Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova
Gorica v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj
- Ponudba” s številko objave tega razpisa in
na hrbtni strani označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom - osnovno varstvo Nova Gorica, Rejče-
va 4, sejna soba III. nadstropje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno 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: 20. 5. 2002.

Zdravstveni dom - osnovno varstvo
Nova Gorica

Ob-69801
1. Naročnik: Srednja šola za gostinstvo

in turizem Radenci.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 5,

9252 Radenci, tel. 02/56-69-160, faks
02/56-69-170.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 24. 5. 2002 / Stran 3967

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bno blago po skupinah:

1. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-
na vrednost: 13,500.000 SIT),

2. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-
na vrednost: 3,200.000 SIT),

3. skupina: moka, mlevski izdelki in te-
stenine (okvirna vrednost: 1,000.000 SIT),

4. skupina: kruh in pekovski izdelki
(okvirna vrednost: 2,400.000 SIT),

5. skupina: zamrznjena in konzervirana
živila (okvirna vrednost: 700.000 SIT),

6. skupina: ribe (okvirna vrednost:
900.000 SIT),

7. skupina: razni prehrambeni izdelki
(okvirna vrednoti 6,600.000 SIT).

Skupaj: 31,200.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celotno
naročilo ali posamezno skupino.

4. Kraj dobave: kuhinja Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci, Mladinska
ulica 5, 9252 Radenci in kuhinja dijaški
dom, Prisojna cesta 4, 9252 Radenci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 8.
2002 do 15. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nataša Nidor-
fer, tel. 02/56-69-160.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do 31. 6. 2002 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
10.000 SIT virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika št. 51900-603-30671
- s pripisom: “za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja šola za gostinstvo in
turizem Radenci, Mladinska ulica 5, 9252
Radenci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2002 ob 10. uri na Srednji šoli
za gostinstvo in turizem Radenci, Mladinska
ulica 5, 9252 Radenci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v primeru, da skupna ponudbena
cena presega 30,000.000 SIT za resnost
ponudbe predložiti originalno bančno ga-
rancijo v višini 10% ponujene vrednosti za
resnost ponudbe, kot jamstvo za resnost
ponudbe, ki jo lahko v primeru odstopa od
ponudbe, naročnik vnovči.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čilni pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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: 1. 10. 2002, 5. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena 80%, plačilni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Srednja šola za gostinstvo in turizem
Radenci

Št. 6/01-3 Ob-69802
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prevozni
anestezijski aparat z monitorjem.

(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 bolnišnica Brežice -
anestezijski oddelek.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v roku 60
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri direktorju
bolnišnice Tonetu Zorku, univ. dipl. soc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, faks 07/466-81-10 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT na ŽR naročnika št.
51620-603-31177, s pripisom za JN pre-
vozni anestezijski aparat.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje 9. 7.
2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pri-
pisom “Ne odpiraj, JN prevozni anestezijski
aparat”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 7. 2002 ob 11. uri v Upravni stav-
bi bolnišnice Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj, Ur. l. RS, št. 43 z dne 24. 5. 2000,
stran 5820 in 5821.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): pre-
dložitev skupne ponudbe ni predvidena.

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: 50 dni po odpiranju
ponudb, predvidoma do 23. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dna v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila 10 mili-
jonov SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 7. 2002.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 1 Ob-69803
1. Naročnik: Osnovna šola Železniki.
2. Naslov naročnika: Otoki 13, 4228

Železniki, tel. 04/500-20-00, faks
04/500-20-17.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artilki za potrebe šolske prehrane.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelji lahko ponudijo vse artikle
ali samo posamezno skupino in podskupi-
no, in sicer:

– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zamrznjene in konzervirane ribe,
– jajca,
– testenine in mlevske izdelke,
– sirupe in sadne sokove,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Železniki,

Otoki 13, 4228 Železniki in podružnici:
– Dražgoše, Dražgoše, 35, 4228 Želez-

niki ter
– Selca, Selca 95, 4227 Selca.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Železniki, Otoki 13, 4228
Železniki, kontaktna oseba je Primož Šmid,
tel. 04/500-20-13.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacija pošlje
po pošti, po elektronski pošti ali na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR šole št.
51510-603-30650.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Železniki, Otoki
13, 4228 Železniki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2002 od 12.30 v Osnovni šoli
Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 10% od po-
nudbene vrednosti. Bančna garancija mora
biti v tem primeru veljavna do 1. 9. 2002,
če pa je vrednost ponudbe manjša, je po-
trebno predložiti menico v vrednosti 5% od
vrednost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30-
oziroma 45-dnevni 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): ni
predvidena.

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: zahteve opredeljuje raz-
pisna dokumentacija.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe do 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni do
10 točk, dodatne ugodnosti do 10 točk in
reference do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.

Osnovna šola Železniki

Št. 337/02 Ob-69804
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,

6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago, v skupni ocenjeni vrednosti
1,955.000 SIT.

Količine posameznega blaga so oprede-
ljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si
pridržuje pravico do sprememb količine na-
bav posameznih vrst blaga, glede na spre-
membe obsega dela in dejanske potrebe.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbe za ce-
lotno naročilo ali posamezne sklope razpi-
sanega blaga:

1. jajca, ocenjena vrednost - 465.000
SIT,

2. sadni sokovi, ocenjena vrednost -
1,490.000 SIT.

Ocenjena vrednost je brez DDV.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-

hrambenega blaga v enote naročnika:
– Enota Pionirski dom Kettejeva 13, Ko-

per;
– Enota Ribica, Ferrarska 17, Koper;
– Enota Bertoki, C. borcev 10, Koper;
– Enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,

Pobegi;
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87, Ko-

per;
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga od 1. 8. 2002 do 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Koper,
Kettejeva 13, Koper, uprava, Jerneja Sarič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.250 SIT (v ceno je
vključen DDV), na žiro račun št.
51400-603-30741, z oznako “za razpisno
dokumentacijo”, potrdilo o plačilu predlo-
žiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno na upravo Vrtca Koper,
Kettejeva 13, Koper, vsak delovni dan med
10. in 12. uro ali po pošti na naslov Vrtec
Koper, Kettejeva 13, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2002 ob 12. uri, na naslovu
Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, v prosto-
rih uprave vrtca.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 5% ponud-
bene vrednosti (skladno z Zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS - Ur. l. RS, št.
103/01), z veljavnostjo do datuma veljavne
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 8. 2002. Naročnik bo sprejel odlo-
čitev o izbiri do 1. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Jerneja Sarič, tel.
05/613-10-11.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2002.

Vrtec Koper, Koper

Št. 2002/066 Ob-69805
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasil-

ska enota Krško.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 19,

8270 Krško, tel. +386/7/48-805-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgrad-

nja za gasilsko vozilo GVC-16/24 1+2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: 15. 12.
2002 končni rok dobave.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško.

Dodatne informacije o razpisni dokumen-
taciji posreduje Stanislav Dvoršek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure vključno do 14. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 10.000 SIT na žiro račun
51600-603-31247 - za razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 20. 6.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 6. 2002 ob 11. uri na sedežu
naročnika.

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

– bančna garancija v višini 10% od po-
nudbene vrednosti. Trajanje bančne garan-
cije za resnost ponudbe ne more biti krajša
od trajanja veljavnosti ponudbe,

– bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% od vre-
dnosti pogodbe za čas garancijske dobe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik pod pogoji, ki
veljajo za proračunske porabnike.

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: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljti do
1. 8. 2002, predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe 5. 7. 2002.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 24. 5. 2002 / Stran 3969

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok dobave 20%, plačilni pogoji 15%,
poprodajne storitve in tehnična pomoč 10%,
pogarancijsko vzdrževanje 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
7. in 13. uro pri Dvoršek Stanislavu, tel.
07/48-805-30.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Poklicna gasilska enota Krško

Št. 71 Ob-69806
1. Naročnik: Javni zavod Gasilsko reše-

valna služba Kranj.
2. Naslov naročnika: Bleiweisova c. 34,

4001 Kranj - poštni predal 18, tel.
+386/4/237-52-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kombi-
nirano vozilo GVC 24/30 1+2 (oznaka
po slovenski tipizaciji, točka 4.2.2.4.)
vozilo za gašenje. Podrobne tehnične
lastnosti so navedene v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba je sprejemljiva v enem
sklopu.

4. Kraj dobave: Kranj, Bleiweisova 34.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: pričetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek najka-
sneje do maja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
razpisna dokumentacija je na voljo v taj-
ništvu Gasilsko reševalne službe Kranj,
Bleiweisova 34.

Dodatne informacije o razpisni dokumen-
taciji posreduje Janko Klemenčič, tel.
04/23-75-263.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 13. ure, v tajništvu Gasilsko reševalne
službe Kranj, soba 205.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo je
trebo poslati do vključno 26. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilsko reševalna služba
Kranj, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, p.p.
18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v četrtek
27. 6. 2002 ob 10. uri v prostorih Gasil-
sko reševalne službe v Kranju, Bleiweisova
c. 34.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nudbene vrednosti.

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

– ob prevzemu podvozja s strani dobavi-
telja 15%,

– ob prevzemu naprave 75%,
– 30 dni po prevzemu naprave 10%.
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
ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg izpolnjevanja ob-
veznih pogojev iz 41. člena ZJN mora ponu-
dnik opisati izdelek v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvidena odločitev o sprejemu ponudbe
do 5. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– izpolnjevanje zahtevanih tehničnih la-

stnosti do 40 točk,
– cena do 30 točk,
– reference do 18 točk.
Kriterij:
– Izpolnjevanje zahtevanih tehničnih la-

stnosti:
– vozne lastnosti vozila 15 točk,
– stabilnost in varnost 5 točk,
– razpored orodja in naprav 15 točk,
– gabarit vozila 5 točk;
– Cena:
Najnižja cena x 30 točk/ponudbena

cena;
– Reference:
Prodane podobne naprave
– od 1 - 5: 2 točki,
– od 5 - 50: 10 točk,
– nad 50: 18 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 5. 2002.
Gasilsko reševalna služba Kranj

Ob-69807
1. Naročnik: JVVZ Lenart Vrtec Lenart,

Gubčeva 3, 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah.

2. Naslov naročnika: JVVZ Lenart Vrtec
Lenart, Gubčeva 3, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, tel. 02/72-06-784, faks
02/72-06-784.

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 po na-
slednjih sklopih:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. domače sadje in zelenjava, jajca,
5. južno sadje in zelenjava,
6. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: JVVZ Lenart Vrtec Le-

nart, Gubčeva 3, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.

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: JVVZ Lenart
Vrtec Lenart, Gubčeva 3, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 6. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko dvignejo v
vrtcu od 27. 5. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT z vključenim 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca 51800-603-31679, sklic: davčna šte-
vilka ponudnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: JVVZ Lenart Vrtec Lenart,
Gubčeva 3, 2230 Lenart v Slovenskih go-
ricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2002 ob 11. uri v prostorih
JVVZ Lenart Vrtec Lenart, Gubčeva 3, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.

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 izdajo 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: /

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: 16. 5. 2002.

JVVZ Lenart Vrtec Lenart

Št. 404-08-68/2002-2 Ob-69820
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, te-
lefaks 01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: po-
samezni artikli službenih, slovesnih in
drugih uniform SV, uniform CZ, ter
drugih oblačil CZ in nepremočljivih
vetrovk.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 25 sklopov, kot je razvid-
no iz priložene tabele:
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Sklop Artikel m.e. Količina Količina
leto 2002 leto 2003

1. SUKNJIČI, HLAČE, KRILA, ČAPKE, IDR cca. 
Moška službena, osnovna uniforma kpl 200 ostanek
Ženska službena, osnovna uniforma kpl 10 ostanek
Moška službena uniforma letalskih enot
in zračne obrambe kpl 30 ostanek
Ženska službena uniforma letalskih enot
in zračne obrambe kpl 10 ostanek
Moška zimska službena mornariška
u./zimska moška slovesna mor.u. kpl 10 ostanek
Ženska zimska službena mornariška
u./zimska moška slovesna mor.u kpl 1 ostanek
Moška poletna službena mornariška uniforma kpl 20 ostanek
Ženska poletna službena mornariška uniforma kpl 1 ostanek
Moška slovesna uniforma kpl 5 ostanek
Ženska slovesna uniforma kpl 1 ostanek
Poletna moška slovesna mornariška uniforma kpl 1 ostanek
Poletna ženska slovesna mornariška uniforma kpl 1 ostanek
Uniforma gardne enote SV kpl 1 ostanek
Uniforma pripadnikov vojaške godbe kpl 5 ostanek
Uniforma pripadnic vojaške godbe kpl 1 ostanek

2. BARETKE
baretka (zeleno rjava) kos 1000
baretka (temno rdeča) kos 800

3. KLOBUČKI
klobuček (drap) kos 35
klobuček (moder) kos 10

4.  ŠALI
šal (rjav) kos 300
šal (drap) kos 50
šal (moder) kos 100
šal (moder) kos 10
šal (moder) kos 20

5.  KRAVATE
kravata (rjavooker) kos 200
kravata (svetlorjava) kos 100
kravata (modra) kos 100
kravata (črna) mornar. Ž kos 10
kravata (temnomodra) kos 40
kravata (črna) mornar. kos 80

6.  VEZENJE
oznaka pripadnosti SV kos 4000
vezene oznake na unif. GE par 200
trak z izvezenim činom za srajce (drap) kos 2000
trak z izvezenim činom za bluzo (sv.drap) kos 200
trak z izvezenim činom za srajce (sv.moder) kos 200
trak z izvezenim činom za bluzo (sv.moder) kos 100

7.  OKRASNE VRVICE
okrasna vrvica za GE – častnik kos 40
okrasna vrvica za GE – vojak kos 120
okrasna vrvica za GE – godbenik kos 60

8.  SRAJCE
srajca sl. d.r.(drap) kos 1000
srajca sl. k.r.(drap) kos 300
srajca (bela) kos 300
srajca sl. d.r.(svetlomodra) kos 300
srajca sl. k.r.(svetlomodra) kos 300
srajca slovesna k.r.(bela) kos 100

9.  BLUZE
bluza sl. d.r.(svetlodrap) kos 300
bluza sl. k.r.(svetlodrap) kos 300
bluza sl. d.r.(svetlomodra) kos 90
bluza sl. k.r.(svetlomodra) kos 90
bluza bela* kos 100
bluza službena – d.r. (bela)* kos 30
bluza službena k.r. (bela)* kos 30

10.  VETROVKE SV
vetrovka (modra) kos 6
vetrovka(modra) kos 30

11.  PASOVI USNJENI
pas usnjeni (rjav) kos 40
pas usnjeni (črn) kos 10
pas častne enote (rjav) kos 150
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Sklop Artikel m.e. Količina Količina
leto 2002 leto 2003

12.  ROKAVICE USNJENE
rokavice usnjene (rjave) par 350
rokavice usnjene (rjave) par 30
rokavice usnjene (črne) par 220
rokavice usnjene (črne) par 15
rokavice usnjene s podlogo (črne) par 600

13.  PLETENINE
rokavice(bele) par 1000
pulover (moder) kos 240
jopica (modra) kos 10

14.  NOGAVICE
nogavice kratke (rjave) par 1000
nogavice dolge (rjave) par 1000
nogavice kratke (črne) par 300
nogavice dolge (črne) par 300

15.  VETROVKA zaščitna,
nepremočljiva (outlast ali podobno)
moška s samostojno termoflis podlogo:
siva+temno siva+ črna kos 8
modra+temno siva+temno rumena kos 5
rdeča+temno siva+črna kos 2
ženska:
bela+črna kos 2
rdeča+črna, bež, svetlo modra+temno modra kos 3

16.  BUNDA, nepremočljiva, (goretex ali podobno)
moška kos 10
ženska kos 4
VEZENI NAPIS:
vezen napis “INŠPEKTOR” kos 10
vezen napis “INŠPEKTORICA” kos 4

17.  VETROVKA IN KAPA CZ,
nepremočljiva (goretex ali podobno)
kapa CZ modra kos 200
vetrovka CZ (nepremočljiva, goretex ali podobno) kos 200

18.  SVEČANA UNIFORMA CZ
suknjič M, po meri kos 80
suknjič Ž, po meri kos 20
hlače s pasom, po meri kos 80
krilo oziroma hlače, s pasom, po meri kos 20
plašč M, po meri kos 80
plašč Ž, po meri kos 20

19.  DELOVNA UNIFORMA CZ
kombinezon CZ in kapa CZ kpl 200
bluza kos 200
hlače kos 200

20.  PERILO CZ
majica CZ kos 2000
toplo spodnje perilo kpl 400

21.  SRAJCE IN BLUZE CZ
srajca z d.r., CZ kos 2000
srajca za sveč. unif. kos 80
bluza za sveč. unif. kos 20

22.  PLETENINE CZ
podkapa CZ kos 200
rokavice CZ par 200

23.  KRAVATE IN METULJČKI CZ
kravata za srajco kos 80
kravata – metuljček za bluzo kos 20

24.  BARETKE CZ
baretke kos 100

25 OZNAKE KOVINSKE ZA CZ
oznake kovinske za CZ kpl 100

Ponudnik lahko ponudi vse sklope od
1 do 25, ali pa posamezne sklope. V
primeru, da sklop vsebuje več artiklov, se
mora obvezno prijaviti na vse artikle v
sklopu,  sicer  se  ponudba  za  ta  sklop
izloči.

Naročnik si pridružuje pravico, da pred
podpisom pogodbe ponovno preveri višino
razpoložljivih sredstev in prilagodi količinski

obseg naročila dejansko razpoložljivim sred-
stvom in danim ponudbam. Razpisane koli-
čine so okvirne!

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid
ali centralno skladišče URSZR, Obvozna pot
b.š., Roje, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano

varianto ponudbe, drugih variant naročnik
ne bo upošteval.

6. Datum  začetka  in  predvideni  da-
tum  zaključka  ali  trajanje  dobave:
predviden  datum  začetka  (prvi  dobavni
rok  za  leto  2002)  je  avgust/september
2002, predviden datum zaključka (zadnji
dobavni rok za leto 2003) pa je februar
2003.



Stran 3972 / Št. 45 / 24. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo RS, Urad za logistiko, Karde-
ljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontakt-
ni osebi: Boštjan Purkat, 01/471-25-86,
Dušan Cirar, 01/471-23-48; dodatne in-
formacije: Darja Kobe, 01/471 25 82,
kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega
naročila.

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

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 5.000 SIT z virmanom (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 73/2002-ODP) na račun
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumen-
tacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, številko javnega raz-
pisa, sklic na številko) ter potrdilo o re-
gistraciji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 1. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS
73/2002-ODP – artikli uniform“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7. 2002
ob 12. uri, na naslovu: MORS, Urad za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komisi-
ji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo v
višini 3% njihove ponudbe (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov), kot finančno zava-
rovanje za resnost ponudbe, v kolikor vred-
nost ponudbe (skupna vrednost vseh ponu-
jenih sklopov) presega 30,000.000 SIT, ve-
ljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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:

– Izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe
(stran 2).

– Izjava ponudnika po stanju na dan od-
daje ponudbe (priloga št. 1).

– Izjava ponudnika o poravnavi obvezno-
sti (priloga št. 3).

– Potrditev veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 4).

– Izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla (priloga št. 7). Izjava
banke, da bo izdala garancijo (z vsebino kot
je v prilogi št. 9) za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti, v višini 5% pogodbene vred-
nosti, v kolikor bo ta presegala 30,000.000
SIT.

– Ponudba – cene za prijavljene sklope
(priloge št. 10.1 do 10.25).

– Vzorec pogodbe podpisan in požigo-
san na vseh straneh (priloga št. 11).

– Ustrezen vzorec artikla, glede na prijav-
ljeni sklop, kot je zahtevan/označen pri posa-
meznem sklopu in je razviden v poglavju III./1.
Opis predmeta in enako tudi v prilogah 10.1
do 10.25 “ponudba-cene“. V kolikor vzorec
ne bo ustrezal standardu MORS(STO)/tehnič-
nemu opisu/vzorcu se ponudba za ta sklop
izloči! Naročnik si pridružuje pravico, da po-
nudniku določi, da v naročnikovi prisotnosti
ponovno izdela vzorec, kot ga je predložil v
ponudbi/da preveri tehnološki proces izdela-
ve ponujenega vzorca.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do
eventuelne sklenitve pogodbe. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo.

15. Merila za ocenitev ponudb: za vse
sklope, razen za 15., 16., 18., 23., 24., in
25. (dobava samo v letu 2002 ali v letu
2002 in 2003:

Zap. Ocenjevalna merila Utež
št.

1 vrednost ponudbe
posameznega sklopa 0,60

2 ponujeni dobavni rok za leto
2002 naveden na ponudbi
(vendar predvidoma
pa najkasneje do 15. 10. 2002)! 0,05

3 kakovost vzorca 0,35
SKUPAJ 1,00

za sklope 16., 18., 23., 24. in 25. (do-
bava samo v letu 2003) pa:

Zap. Ocenjevalna merila Utež
št.

1 vrednost ponudbe
posameznega sklopa 0,65

2 kakovost vzorca 0,35
SKUPAJ 1,00

za sklop 15. (dobava v letu 2002, vzo-
rec se ne ocenjuje):

Zap. Ocenjevalna merila Utež
št.

1 vrednost ponudbe
posameznega sklopa 0,90

2 dobavni rok 0,10
SKUPAJ 1,00

Naročnik bo posamezen sklop tega jav-
nega naročila oddal ponudniku, ki bo pre-
dložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
to je tista, ki bo dosegla največje skupno
število točk vseh ocenjevalnih meril za po-
samezen sklop.

Izračun števila točk po navedenih krite-
rijih:

1. Vrednost ponudbe posameznega
sklopa

Ocena Kriterij

10 najnižja ponujena vrednost sklo-
pa

do 9,99 (najnižja ponujena vrednost sklo-
pa * ocena 10) / (ponujena vred-
nost sklopa)

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

2. Ponujeni dobavni rok za leto 2002 iz
ponudbe (dobava je lahko zahtevana samo
v letu 2002 ali v letu 2002 in 2003 (predvi-
doma pa najkasneje do 15. 10. 2002)!

Ocena Kriterij

10 najkrajši ponujeni rok dobave (ne
krajši kot 8 dni od podpisa po-
godbe) za dobave v letu 2002
(predvidoma pa najkasneje do
15. 10. 2002)

do 9,99 (najkrajši ponujeni rok dobave (ne
krajši kot 8 dni od pod.pog.) x
ocena 10) / (ponujeni dobavni
rok)

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

3. Kakovost vzorca za vse sklope, razen
15. sklopa:

Ocena Kriterij

10 ustreza STO (tehničnemu predpi-
su) ali vzorcu (v primeru da ni
teh.predpisa), odlična izdelava

7 ustreza STO (tehničnemu predpi-
su) ali vzorcu (v primeru da ni
teh.predpisa), zadovoljiva izdela-
va:
zadovoljiva izdelava:
neravni šivi, okrasni šivi slabo iz-
delani, nekakovostno prišiti gum-
bi, pretrgani notranji ali zunanji po-
samezni šivi; odstopanje v gostoti
šivov, gostota šivov odstopanje od
predpisanih dimenzij do 3%; od-
stopanje v pomožnem materialu,
ki v tehničnih predpisih ni natan-
čno določen in je razviden samo
iz potrjenega vzorca, vendar fun-
kcionalnosti ne spremeni

2 ustreza STO (tehničnemu predpi-
su) ali vzorcu (v primeru da ni
teh.predpisa), nekakovostna izde-
lava:
nekakovostna izdelava: odstopa-
nje od predpisanih dimenzij za več
kot 3%, neravni šivi, šivi vlečejo,
pretrgani notranji ali zunanji šivi v
daljšem razponu, odstopanje v
gostoti šivov, okrasni šivi slabo iz-
delani, slabi zaključki šivov, neka-
kovostno prišiti gumbi, žepi in na-
šitki so neenakomerno odmaknje-
ni od sredine; odstopanje v po-
možnem materialu, ki v tehničnih
predpisih ni natančno določen in
je razviden samo iz potrjenega
vzorca, vendar funkcionalnosti ne
spremeni
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Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Darja Kobe, vodja izvedbe,
tel. 01/471-25-82.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-69855
1. Naročniki:
– Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Ve-

gova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah,
– Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slom-

škova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnikov:
– Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Ve-

gova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.
03/817-15-00, faks 03/817-15-20.

– Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slom-
škova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, tel.
03/817-15-80, faks 03/817-15-81.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil za Otroški vrtec Šmarje pri
Jelšah in Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah,
za šolo pa tudi sukcesivna dobava extra
lahkega kurilnega olja.

(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 živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane 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 testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobav:
– Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Ve-

gova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah in podruž-
nične šole:

– Podružnična šola Kristan vrh,
– Podružnična šola Sveti Štefan,
– Podružnična šola Mestinje,
– Podružnična šola Zibika,
– Podružnična šola Šentvid pri Grobel-

nem,
– Podružnična šola Sladka gora,
vse pa so od centralne šole v Šmarju pri

Jelšah oddaljene od 4 do 12 km.
– Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slom-

škova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključkov ali trajanja dobav: 1. 9. 2002
do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na šoli in v
vrtcu vsak delovni dan od 10. do 12. ure:

– na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v
tajništvu šole, dodatne informacije pa po-
nudniki dobe pri Čokl Vinku na tel.
03/817-15-06,

– v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah v
tajništvu vrtca, dodatne informacije pa ponu-
dniki dobe pri Maji Špes in Marti Drofenik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 6. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudni-
ki dvignejo v tajništvih šole in vrtca, tako
kot je navedeno pod točko (a) te točke od
27. 5. 2002 dalje vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena posamezne razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV,
zneske ponudniki nakažejo šoli in vrtcu, za
katere so zainteresirani vsakemu posebej in
sicer na naslednje žiro račune:

– OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova 26, 3240
Šmarje pri Jelšah št. 50700-603-35085 po-
sebej za živila in posebej za kurilno olje,

– Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slom-
škova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah št.
50730-603-35587.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 14. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslovi, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe:

– Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Ve-
gova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah,

– Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Slom-
škova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javna odpiranja za navedeno šolo in
vrtec se bosta vršila v prostorih Osnovne
šole Šmarje pri Jelšah, in sicer:

– 17. 6. 2002 ob 9. uri za Osnovno šo-
lo Šmarje pri Jelšah za živila in kurilno olje
skupaj,

– 17. 6. 2002 ob 12. uri za Otroški vr-
tec Šmarje pri Jelšah.

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 računov, zbirni računi pa se izdajajo 2x
mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javne razpise po od-
prtem postopku za sukcesivno dobavo bla-
ga se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba
in samostojni podjetniki ter kmetje), ki mo-
rajo izpolnjevati pogoje po 41. členu zako-
na o javnih naročilih, ki so navedeni v razpi-
snih dokumentacijah z zahtevanimi doku-
menti za izpolnjevanje pogojev v skladu z
42. členom zakona o javnih naročilih.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
za živila:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,

– dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,

– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka;
za kurilno olje:
– cena – 10 točk,
– plačilni rok – 4 točke,
– brezplačen prevoz – 1 točka,
– odzivni čas – 1 točka,
– celovitost opisa in skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 5. 2002.
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

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

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 407-185/2002 Ob-69724

V javnem razpisu brez omejitve za oddajo
del – sanacije dela kletne etaže Kemijskega
inštituta v Ljubljani, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 36-37 z dne 26. 4. 2002, Ob-68026,
št. 405-185/2002, se točka 6. pravilno glasi:

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek julij
2002 – dokončanje september 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Popravek
Št. 407-171/2002 Ob-69865

V javnem razpisu brez omejitve za odda-
jo naročila gradnje objekta šolske športne
dvorane za Srednjo šolo Srečka Kosovela v
Sežani, objavljen v Uradnem listu RS, št.
36-37 z dne 26. 4. 2002, Ob-68027, št.
407-171/2002 se 6., 8. in 9. točka pravil-
no glasijo:

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september
2002 - dokončanje april 2003.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2002 do 9. 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:
7. 6. 2002 ob 14. uri, Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, 1000 Ljubljana, Urad
za investicije, Trubarjeva 3/V, sejna soba.

RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Razveljavitev

Št. 352-05/01-7/13 Ob-69772
Naročnik Občina Moravske Toplice razve-

ljavlja javni razpis za izbiro najugodnejšega
ponudnika za izgradnjo biološke čistilne na-
prave v Bogojini, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 32-33 z dne 12. 4. 2002, Ob-67320.

Razlog za razveljavitev postopka je
previsoka vrednost dobljenih ponudb, ki
močno presega namenska sredstva na-
ročnika.

Občina Moravske Toplice

Št. 352-05/01-7/17 Ob-69773
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.

2. Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice, tel. 02/548-17-65, faks
02/538-15-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
biološke čistilne naprave v Bogojini.

Razpisujejo se gradbena, obrtniška in
instalacijska dela. Izbira tehnologije čišče-
nja ni predmet tega razpisa.

(b) Če je predvidena oddajo delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelan je že
projekt PGD in pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje.

4. Kraj izvedbe: Bogojina, Občina Mo-
ravske Toplice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dobijo na na-
slovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna ose-
ba je mag. Milan Šadl, tel. 02/548-17-65,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: ob-
cina.moravsketoplice@moj.net.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki
poravnajo z nakazilom na transakcijski ra-
čun št. 01000-0100012030, namen na-
kazila: za razpisno dokumentacijo – izgrad-
nja čistilne naprave v Bogojini.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 6. 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kra-
njčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
– soba 3 (1. nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 6.
2002 ob 8. uri na naslovu: Občina Morav-
ske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).

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

ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10 mio SIT z veljavnostjo 90 dni od
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način
plačevanja in roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): 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 60
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznej-
ši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
60 dni po roku za oddajo ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z
dne 12. 4. 2002, Ob-67320.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 35101-0081/02-46/08 Ob-69503
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj – faks 04/237-31-06, tel.
04/237-31-44.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja večstanovanjske hiše na naslovu Tom-
šičeva ul. 21, Kranj.

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

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

4. Kraj izvedbe: Tomšičeva ul. 21, Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantnih ponudb ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni čas
je 120 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za okolje in prostor –
Franc Nadižar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 8. do 14. ure,
vsak delavni dan do 12. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 20.000 SIT
je  potrebno  nakazati  na  transakcijski
račun Mestne občine Kranj, št. TR
01000-0100006404.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 17. 6. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-

ski trg 1, Kranj – Oddelek za gospodarske
javne službe – soba št. 212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 17. 6. 2002
ob 13. uri, v sobi št. 20.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čnih zavarovanj za resnost ponudb po
14. členu ZIPRO (Ur. l. RS, št. 103/01) ni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečni situaciji.

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: drugih posebnih pogo-
jev ni.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 21. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – maks. 70 točk (naj-

nižja cena × 70 točk/ponudbena cena),
– rok izvedbe – maks. 20 točk (do 100

dni 20 točk, od 101 do 120 dni 10 točk,
nad 121 dni 0 točk),

– plačilni pogoji – maks. 5 točk (od 61
do 90 dni 5 točk, 60 dni 0 točk),

– reference – maks. 5 točk (vsaka refe-
renca 1 točko, maks. 5 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.

Mestna občina Kranj

Št. 34404-0005/02 Ob-69564
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Škocjan 67, 8275

Škocjan, telefon/telefaks: 07/307-63-10,
e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tvena dela na cesti LC-399191 La-
ze-Močvirje-Gorenje Radulje.

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

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine
Škocjan.

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe (ocenjeno na 19. julij 2002) do
31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Škoc-
jan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Petra Poz-
derec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
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8. do 14. ure, in sicer vse do 5. julija 2002
do 10. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. julij 2002, ob 10. uri, sejna soba
Občine Škocjan, Škocjan 67, p. Škocjan.

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: pla-
čila po mesečnih situacijah in končni si-
tuaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
njena pogodba o sodelovanju z določitvijo
nosilca pogodbe.

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. novembra 2002, predviden datum
odločitve: 9. julij 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: 16. 5. 2002.

Občina Škocjan

Št. 31/02 Ob-69606
1. Naročnik: Mestna občina Celje – Za-

vod za planiranje in izgradnjo Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 8, 3000 Celje.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rušenje

objektov Stare Cinkarne.
(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: rušenje ob-
jektov se bo izvedlo v skladu s projektom
rušenja ki ga mora naročiti izvajalec, naroč-
nik pa potrditi. Podrobnejše informacije so
v razpisni dokumentaciji.

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2002, konec september 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje,
Darja Svetičič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 14. uro, od 27. 5. 2002 do 31. 5. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z že vključe-
nim DDV, na transakcijski račun številka
01000-0100002815, obvezni sklic 28
75108-7130007-28003102.

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: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje – tajništvo ZPI.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 6. 2002 ob 12. uri, sejna soba
Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo na osnovi končne obračunske
situacije v roku največ 60 dni po potrditvi
situacije.

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

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 razvidni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 8. 2002, predvideni datum
odločitve je 15. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
70%, reference 15%, tehnična opremlje-
nost 15%. Podrobnejša merila za ocenitev
ponudb so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo vse dodatne
informacije pri Dušanu Verbovšku (tel.
03/32-65-636) oziroma pri Janku Trobišu
(tel. 03/42-65-614).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 13 z dne
15. 2. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Mestna občina Celje –
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Št. 353-20/00 Ob-69611
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela, tehnološka oprema in instalaci-
je, elektro in strelov. instalacije, merilna
oprema za rekonstrukcijo in povečanje
obstoječe Centralne čistilne naprave
Metlika – II. faza.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 8. 7. 2002
do 15. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Pu-
ljak Danica, Jelerčič Jurij, 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, vsak delovnik od 8.
do 14. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno) na TRR 01000-0100016007,
sklic 00 714-19925.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 6. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.

Ponudba mora biti označena z: “Ne od-
piraj – Ponudba za Centralno čistilno napra-
vo Metlika – II. faza”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 2002 ob 12. uri, v pisarni občine
Metlika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo 60
dni od dneva odpiranja ponudb, ostalo 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
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 2. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 80 točk (po for-

muli),
– plačilni pogoji = 0–8 točk,
– reference = 0–5 točk,
– garancijski rok za odpravo pomanjklji-

vosti za gradb. obrtniška dela = 0–2 točki,
– garancijski rok za vgrajeno opremo =

0–5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100 točk. Podrobneje v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 36-38 z
dne 18. 5. 2001, Ob-48505.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Občina Metlika

Št. 353-13/00 Ob-69612
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda Hrast-Dole-Mačkovec-Jugorje
III. faza (gradbena dela, vodovodni ma-
terial in vodohran Jugorje).

(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: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Jugorje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 8. 7. 2002
do 15. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Pu-
ljak Danica, Jelerčič Jurij, 07/306-31-00,
faks 07/363-74-02, vsak delovnik od 8.
do 14. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno) na TRR 01000-0100016007,
sklic 00 714-19924.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.

Ponudba mora biti označena z: “Ne od-
piraj – Ponudba za vodovod Hrast-Jugorje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2002 ob 12. uri, v pisarni občine
Metlika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in veljavnostjo
60 dni od dneva odpiranja ponudb, ostalo 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
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji ter blago, storitve, grad-
bena dela ter oprema in materiali, ki posta-

nejo sestavni del investicije, morajo biti po
poreklu iz držav članic Evropske skupnosti
ali iz desetih držav kandidatk v 100% vseh
priznanih stroškov za investicijo.

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 28. 6. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 85 točk (po formuli),
– plačilni pogoji = 0–5 točk,
– reference = 0–5 točk,
– rok izvedbe = 0–5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100 točk. Podrobneje v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Občina Metlika

Ob-69639
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za pomorstvo in promet.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot po-
morščakov 4, 6320 Portorož, faks:
+386-5-67-67-130, tel.: +386-5-67-67-250,
e-mail: dekanat@fpp.uni-lj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: razpisuje
se izvedba fasade in zunanje ureditve
za Center za usposabljanje na morju
(CUM) v Portorožu.

(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: rezerviran prostor za
CUM v Portorožu je na lokaciji porušene
Čolnarne (Obala 6) na obali Portoroža ob
cesti med Portorožem in Piranom.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: IMOS
inženiring d.d., Linhartova 13, 1000 Ljub-
ljana, za dodatne informacije sta kontaktni
osebi Mateja Špan in Pavel Pipp, tel.:
01/300-53-60.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
četrtka od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanom je potrebno na
transakcijski račun IMOS inženiring d.d. pri
A banki št. 05100-8010024942 nakazati
10.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 6. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: na naslov naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 6. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik je dolžan kot sestavni del ponud-
be priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 4.000.000 SIT, kar predstav-
lja 10 % ocenjene vrednosti razpisanih del,
v obliki določeni v obrazcu 1.5 v mapi CUM
del B razpisne dokumentacije. Garancijo
mora izdati poslovna banka, ki mora imeti, v
kolikor gre za tujo banko, najmanj IBCA ra-
ting AA.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se bodo plačevala po dejansko opravlje-
nem delu na podlagi izstavljenih mesečnih
situacij, na podlagi knjige obračunskih izmer
in enotnih cen, navedenih v ponudbenem
predračunu.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kot
ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za udele-
žbo. Ponudbe, ki temeljijo na pogodbeni
povezavi dveh ali več pravnih ali fizičnih
oseb, morajo izpolnjevati zahteve, določe-
ne v točkah 1.5.1 in 1.5.3 mape CUM del A
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: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje, določene v mapi CUM del B
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 10. 2002 (120 dni
od zadnjega roka za dostavo ponudb).

15. Merila za ocenitev ponudb: Merila,
po katerih bo izbrana, so skupna pogodbe-
na cena, rok za izvedbo in reference ponu-
dnika.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 25. 1. 2002, Ob-62866.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet

Portorož

Št. 20/1411/2002 Ob-69646
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana tele-
faks 01/474-27-02, tel.: 01/474-27-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: II. faza
ureditve prostorov, strojnih elektro in-
stalacij v zgradbi OCV – Beričevo za po-
trebe novega sistema vodenja.

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

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

4. Kraj izvedbe: OCV - Beričevo, Ljub-
ljana.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno s pogoji



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 24. 5. 2002 / Stran 3977

navedenimi v razpisni dokumentaciji (največ
100 dni).

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: pri
naročniku, prevzem dokumentacije v tajniš-
tvu Dejavnosti upravljanja prenosnega
omrežja II. nadstropje, Dejana Kneževič,
dodatne informacije Gordan Ružič tel.
01/474-31-41.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št.: 02924-0017900956. DDV je za-
jet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2002
do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana soba 3D2.1, prevzemnik Ka-
tarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana 27. 6. 2002 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5 % ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, gotovinsko plačilo, plačilni rok in obra-
čun v skladu z navodili in pogoji 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 izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41 do 43 členu
ZJN tudi pogoje navedene v razpisni doku-
mentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo
ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 9. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 20. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: sku-
pna ponudbena cena (95%), plačilni po-
goji (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja prenosnega

omrežja

Št. 353-46/95-3 Ob-69683
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, tel.
05/33-50-136.

3. (a) Opis in obseg gradnje: priklju-
ček fekalnega kanala “ za ZMO” na čr-
pališče “Klanec”, črpališče “Klanec” ter
tlačna in dovodna kanalizacija “Panja-
kovo”.

(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, Valter Erzetič,
univ. dipl. inž. str., tel. 05/33-50-133.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT na tran-
sakcijski račun MO Nova Gorica, št
01000-0100014067 pri Banki Slovenija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 6. 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 po-
nudb: 28. 6. 2002 ob 13. uri, steklena dvo-
rana 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 splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2002, 5. 7.
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: 17. 5. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 02/02 Ob-69706
1. Naročnik: Zveza športnih društev

Slovan.
2. Naslov naročnika: Gortanova 21,

1000 Ljubljana, tel. 01/520-13-00, faks
01/520-13-03, e-mail: slovan@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in preplastitev pomožnega no-
gometnega igrišča (zemeljska dela z
drenažo, dobava, položitev in spajanje
umetne trave).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: možnost oddaje del po sklopih
ali v celoti.

Sklopi so naslednji:
1. zemeljska dela z drenažo, priprava za

položitev umetne trave;
2. dobava, položitev in spajanje umetne

trave (kvaliteta umetne trave je navedena v
razpisni dokumentaciji).

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

4. Kraj izvedbe: Športni park Kodelje-
vo, Ljubljana, Gortanova 21.

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

končanja ali čas izvedbe: julij 2002 - av-
gust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZŠD Slovan,
Ljubljana, Gortanova 21, Alojz Mavrič, tel.
01/520-13-00, faks 01/520-13-03.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
27. 5. 2002 od 8. do 12. ure po predhodni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na transakcijski
račun ZŠD Slovan št. 02012-0013408178.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ZŠD Slovan, Ljubljana, Gortanova
21. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba
za rekonstrukcijo in preplastitev pomožnega
nogometnega igrišča”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2002, ob 12. uri, ZŠD Slo-
van, Ljubljana, Gortanova 21.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija - za resnost ponudbe v vre-
dnosti 10% od razpisane vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 40 dni.
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15. Merila za ocenitev ponudb: merila
navedena 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: 20. 5. 2002.

Zveza športnih društev Slovan

Ob-69707
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
pretočnega bazena meteornih voda na
odvodnjevalnem kanalu AMD - IPOZ -
potok Trboveljščica.

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

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

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

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

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, Oddelek za investicije (Maj-
da Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Barbari Pavčnik na tel. 03/56-26-144
int. 292.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Oddelek za investicije (Majda Tur-
nšek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.

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

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): ni
opredeljeno.

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: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 17. 8. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok izvedbe do 25 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 5. 2002.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 47/2002 Ob-69739
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 – VI. faza
– Romsko naselje.

(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: 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. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba od ka-
tere se lahko zahteva razpisna doku-
mentacija: 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 razpi-
sno 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 Romsko na-
selje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Turnišče, Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Turnišče, Štefana Kovača 73, Turnišče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija banke za resnost ponudbe: višina
garancije je 10% od vrednosti razpisanih
del, trajanje garancije je 90 dni od datuma
oddaje ponudbe in ostale garancije, ki so
navedene 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
ponudba in predvideni datum o sprejemu
odločitve: ponudba mora veljati najmanj do
31. 8. 2002, sklep o sprejemu ponudbe
bo izdan do 20. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena vrednost, plačilni pogoji, refe-
rence ponudnika, garancija ponudnika na
izvedena dela.

16. Morebitne druge informacije:
investitor si pridržuje pravico do spremem-
be razpisanih del glede na razpoložljiva
sredstva.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Občina Turnišče

Ob-69741
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
površine nad Kotnim poljem - I. faza.

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

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

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

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 18 mesecev po
podpisu pogodbe.

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, Oddelek za investicije (Maj-
da Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Francu Cvibovšku na tel. 03/56-26-144,
int. 401.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 6. 2002
do 8. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Oddelek za investicije (Majda Turn-
šek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 6. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.

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

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): ni
opredeljeno.

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: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 17. 8. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 4. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok izvedbe do 25 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 5. 2002.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 351-65/2002 Ob-69808
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož,

Ptujska c. 6, tel. 02/74-15-300, faks
02/74-15-327.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dozida-
va osnovne šole v Podgorcih - novo-
gradnja.

(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: Podgorci i.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od avgusta 2002
do aprila 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Franc
Majcen.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
01000-0100018044.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 6. 2002 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2002 ob 10. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Občina Ormož

Št. 230/2002-03 Ob-69809
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo me-

sto, Kandijska c. 4.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-21-16, e-mail:
zdrav.dom-nm@guest.arnes.si, tel.
07/391-67-03.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-
valna dela v splošnih ambulantah in šol-
skem dispanzerju.

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

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

4. Kraj izvedbe: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela v šolskem
dispanzerju in v polovici splošnih ambulant
morajo biti končana v 30 dneh od dneva
podpisa pogodbe, druga polovica pa v na-
slednjih 30 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo,
Jelka Fajdiga. Vprašanja so lahko samo pi-
sna, po faksu ali e-mailu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro ob predložitvi potrdila o
plačilu zneska iz točke (c).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z DDV na ŽR
52100-603-30715.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Novo mesto,
Kandijska c. 4, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska c. 4, sejna so-
ba/III.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni 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): naročnik bo raz-
pisana dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2002, 21. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektno dokumentacijo lahko zain-
teresirani vpogledajo vsak delovni dan v ča-
su od 24. 5. 2002 do 18. 6. 2002 med
10. in 12. uro, po predhodni najavi po fak-
su ali e-mailu.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-69810
1. Naročnik: Javni zavod za šport Nova

Gorica.
2. Naslov naročnika: Bazoviška 4, 5000

Nova Gorica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova

telovadnice v športnem parku.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: gradnja in iz-
delava PID dokumentacije.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek julij
2002, dokončanje 15. avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod za
šport, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, Sto-
jan Skubin, tel. 041/651-501.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 6. 2002 do
13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod za šport, Bazovi-
ška 4, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2002 ob 13.30.

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): /

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: veljavnost 30 dni po
odpiranju, v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2002.

Javni zavod za šport Nova Gorica

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

storitev po odprtem postopku

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

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 05-157/02 Ob-69811
V javnem razpisu po odprtem postopku

za  finančni  leasing  za  financiranje  iz-
gradnje  garažne  hiše  pri  pokopališču
Piran,  objavljenem  v  Uradnem  listu  RS,
št. 32-33 z dne 12. 4. 2002, naročnik
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o., na pod-
lagi 77. člena Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00)
objavlja naslednji

sklep

V postopku javnega naročanja, katerega
predmet je finančni leasing za financiranje
izgradnje garažne hiše pri pokopališču Pi-
ran, se zavrnejo vse ponudbe ponudnikov,
ki so pravočasno prispele na razpis z dne
12. 4. 2002.

Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.

Preklic
Javni razpis za zajem podatkov za topo-

grafsko bazo večje natančnosti Geodetske
uprave Republike Slovenije, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5.
2002, Ob-68969, Št. 90425-5/2002-4,
se prekliče.

Uredništvo

Popravek
Ob-69867

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku za servisno vzdr-
ževanje in popravila kopirnih, fotokopirnih
strojev ter telefaksov Geodetske uprave Re-
publike Slovenije, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69034 je bil del besedila pod 4. točko
izpuščen in se doda :

4.15. servisno vzdrževanje strojev
znamke Panasonic.

4.16. servisno vzdrževanje strojev
znamke Kingtel Caller ID SYSTEM.

Naročnik oddaja javno naročilo po
posameznih sklopih. Ponudniki lahko
oddajo ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse sklope skupaj.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Popravek
Ob-69712

V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za izvajanje
prevajalskih storitev, objavljenim v Ur. l.
RS, št. 36-37 z dne 26. 4. 2002 pod
objavo št. 68021 se spremenijo 9. (a), prvi
odstavek  10. točke,  in  drugi  odstavek
16.  točke,  in  sicer  se  le-te  pravilno
glasijo:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 28. 5. 2002, najkasneje
do 10. ure.

Prvi odstavek 10. točke – Datum, čas
in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 29. 5. 2002, ob 10. uri, na
naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola,
Kotnikova 8a, Ljubljana.

Drugi odstavek 16. točke – Datum, do
katerega mora veljati ponudba in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 1. 8. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek
Ob-69869

V Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne
17. 5. 2002, Ob-69045 je bil objavljen raz-
pis za oddajo naročila storitev po odprtem
postopku za najem prevoznih sredstev za
potrebe Policije.

V 7. točki predmetne objave je prišlo do
napake, in sicer se le-ta pravilno glasi:

Predviden čas izvedbe razpisane stori-
tve (doba najema) je 4 leta za sklop 1 ter
6 let za sklopa 2 in 3.

Ostale točke objave ostanejo nespreme-
njene.

Ministrstvo za notranje zadeve

Preklic
Št. 851-5/2002-14 Ob-69870

Javni razpis za nakup letalskih vozovnic
za različne mednarodne destinacije naroč-
nika Službe Vlade RS za evropske zadeve
št. 112/02, Ob-68353, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 39/02 z dne 6. 5. 2002,
se prekliče.

Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve

Št. 64-02-1075/02 Ob-69504
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel.
01/364-14-58; faks 01/364-14-58.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: opravljanje dnev-
nih prevozov učencev OŠ Dobrova in OŠ
Polhov Gradec po šolskem koledarju za
šolsko leto 2002/2003.

4. Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za vsako relacijo posebej, za posa-
mezen sklop ali celovito ponudbo za vse
skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje občine Dobro-
va-Polhov Gradec, šolska okoliša OŠ Do-
brova in OŠ Polhov Gradec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2002/2003 v skladu s šolskim koledarjem.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v referatu za
družbene dejavnosti Občine Dobrova-Pol-
hov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova; Dodatne informacije: Jože
Brezovec, tel./faks 01/364-14-58.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Dobrova-Polhov Gra-
dec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne od-
piraj, javni razpis-ponudba za šolske
prevoze“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 17. 6. 2002 ob
12. uri v prostorih občinske uprave.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po do-
ločbah razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo opravljene storitve plačeval me-
sečno, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 24. 5. 2002 / Stran 3981

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložiti prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dokazilo o registraciji
podjetja, licenco za prevoz oseb, reference
za tovrstne storitve.

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-
ritev: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobu-
snem prometu, drugi predpisi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju
ponudb. Predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 17. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: obrav-
nava se posamezna razpisna relacija:

– ponudbena cena 50%,
– fiksnost cen 30%,
– reference s področja razpisnih storitev

10%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

v okviru že določenih cen 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Jože Brezovec, tel. 01/364-14-58.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 5. 2002.
Občina Dobrova-Polhov Gradec

Št. 34001 00190/2002 0803 01 Ob-69505
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica

40, 2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: upravljanje ce-
stnega prometa s sistemom semaforiza-
cije iz centra za avtomatsko vodenje
prometa v Mariboru.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po sklenitvi
pogodbe, za obdobje 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Prometni urad,
Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, Glavna
pisarna soba št. 210/II, kontaktna oseba
Franc Krištofelc, 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 upravljanje prometa s si-
stemom semaforizacije“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 6. 2002 do
10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 6. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalne direkcije, Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
datki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so navedeni 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): v skla-
du z zakonom o javnih naročilih.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: odlok o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni
vestnik št. 14/96).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 8. 2002; 1. 7.
2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 603-1/02 Ob-69506
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v Občini Me-
tlika – za OŠ Metlika.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: območje občine Met-
lika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2005, tri leta (vse dni po šolskem
koledarju).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Metli-
ka – Irena Švajger Grabrijan, od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na transakcijski račun Občine Metlika
št. 01000-0100016007, s pripisom razpi-
sna dokumentacija – šolski prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 6. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24,
8330 Metlika. Ponudba mora biti oddana v
zaprti ovojnici in označena z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba za šolske prevoze“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2002 ob 12. uri v prostorih
občine Metlika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo 45
dni od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni 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. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe, 15. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 80 točk (po for-

muli),
– plačilni pogoji = 0-10 točk,
– reference = 0-5 točk,
– kvaliteta vozil = 1-5 točk.
Podrobneje 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: 14. 5. 2002.
Občina Metlika
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Št. 3007 Ob-69620
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Uni-

verzitetna knjižnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Gospejna ul. 10,

2000 Maribor, tel. 02/250-74-00, faks
02/252-60-87.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih in ocenjena vre-
dnost naročila: nabava:

1. domačih monografskih strokovnih
publikacij,

2. tujih monografskih strokovnih pu-
blikacij,

3. avdiovizualnega in drugega nek-
njižnega gradiva.

Vrsta  storitve:  druge  storitve  po  prilo-
gi 1B.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali vse sklope sku-
paj: ponudniki lahko ponudijo tudi posamez-
ne storitve navedene v 3. točki te objave.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2002
do 31. 7. 2003 (12 mesecev).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Go-
spejna ul. 10, 2000 Maribor, uprava, soba
414, 4. nadstropje, Antonija Bratuša.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 6. 2002,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika št.
51800-603-31070, z namenom nakazila;
“za razpisno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 6. 2002, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Mariboru, Univerzi-
tetna knjižnica Maribor, Gospejna 10, 2000
Maribor, soba 414, prevzemnik Antonija
Bratuša.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri, v mali sejni
sobi Univerzitetne knjižnice Maribor, 4. nad-
stropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik zahteva bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3,200.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo zneske po posameznih računih pla-
čal najkasneje v 60 dneh po dobavi publika-
cij in po prejemu računov, skladno s predpi-
si o izvrševanju proračuna.

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

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: v obraz-
cu ponudbe je potrebno navesti imena od-
govornih za izvedbo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti za čas od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2003,
predvideni datum odločitve je 20. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: pre-
dnost bodo imeli ponudniki, ki bodo po-
nudili:

– nižjo ceno,
– redno dobavo,
– ažurno reševanje reklamacij,
– upoštevanje naročnikovih zmožnosti

plačila.
Ponudniki, ki bodo kumulativno glede na

zgoraj omenjene štiri alinee ugodili naročni-
ku v največjem delu njegovih potreb, bodo
izbrani za najugodnejšega ponudnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor

Št. 311 Ob-69661
1. Naročnik: Vrtec Jarše.
2. Naslov naročnika: Rožičeva 10, Ljub-

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A - čiščenje prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: na petih lokacijah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se dobi po pošti ali dvigne na
naslovu Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, tel. 01/24-16-215, faks
01/24-16-213. Kontaktna oseba je Rov-
šek Miro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT na ŽR - Zavod
za tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana št. 50101-603-50267, sklic na
številko 50015 - 311.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21.

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

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

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: v RD.

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: v RD.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
12 mio SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Vrtec Jarše

Št. 310 Ob-69662
1. Naročnik: Gimnazija Murska Sobota

in Srednja in poklicna in tehniška šola Mur-
ska Sobota.

2. Naslov naročnika: Šolsko naselje 12,
Murska Sobota.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A - čiščenje in vzdrževanje prostorov in
okolice.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Šolsko naselje 12, Mur-
ska Sobota.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija se dobi po pošti ali dvigne na naslovu
Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova
21, tel. 01/24-16-215, faks 01/24-16-213.
Kontaktna oseba je Rovšek Miro.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure ali po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na ŽR - Zavod
za tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana št. 50101-603-50267, sklic na
številko 50015 - 310.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2002 ob 12.30, v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21.

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

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

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: v RD.

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: v RD.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: izbrani izvajalec bo moral prevzeti v de-
lovno razmerje 15 delavk in delavcev. Okvirna
vrednost letne pogodbe je 22 mio SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Gimnazija Murska Sobota in
Srednja in poklicna in tehniška šola

Murska Sobota

Št. 39 Ob-69681
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.

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

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba izobra-
ževanja “Prodaja storitev in izdelkov pri
poštnem okencu” - prodajne tehnike,
uspešen nastop, prodajni pogovor, ure-
ditev prodajnega prostora.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: sedeži poslovnih enot
Pošte Slovenije - Celje, Koper, Kranj, Ljub-
ljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gori-
ca, Novo mesto.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe; zaključek: 30. 11.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nabavna slu-
žba - Petra Majer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT - do 31. 5.
2002 je potrebno nakazati na račun
51800-601-180, od 1. 6. 2002 pa na tran-
sakcijski račun št. 90672-0000040025.

9. (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: Pošta Slovenije, d.o.o. Sektor
za finančne zadeve - Nabavna služba Slom-
škov trg 10, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Pošte Slovenije, d.o.o. Slomškov trg 10,
Maribor.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni po prejemu računa.

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

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: reference predavateljev
in njihov poslovni življenjepis, potrdila o
opravljenih programih izobraževanj s potrdi-
li naročnikov o izvedbi le-teh, poslovno po-
ročilo za leto 2001, ki mora vsebovati: šte-
vilo izobraževalnih prireditev nad 300, števi-
lo udeležencev nad 5000, število opravlje-
nih pedagoških ur nad 5000. Ponudnik bo
izločen, če je izkazana izguba iz naslova
poslovanja ponudnika v letu 2001 presegla
5% skupnih prihodkov, če niso čisti prihod-
ki večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja.

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: minimalni rok veljavno-
sti ponudbe je 50 dni šteto od dneva odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
po udeležencu maksimalno 60 točk, refe-

rence - maksimalno 10 točk, kakovost -
maksimalno 30 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 351-03-1/00-4 Ob-69704
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava, do-
bava in montaža opreme za Podružnič-
no šolo Grajena - šolski prostori in telo-
vadnica.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: oprema šolskih prostorov, 2. sk-
lop: oprema za telovadnico.

5. Kraj izvedbe: Podružnična šola Gra-
jena, Grajena 60, Ptuj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10. 7. 2002,
15. 8. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ivan Vidovič, Valentina Golob, Mestni trg 1,
Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo vlog - vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko dobijo usposobljeni ponudniki,
ki poravnajo znesek 3.000 SIT na T.R.
01000-0100016589, sklicna številka
351-03-1/00-4.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do petka, 26. 6.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, s pripisom “oprema za PŠ Grajena“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 28. 6. 2002 ob 12. uri, Me-
stna občina Ptuj, Oddelek za družbene de-
javnosti, Mestni trg 1/III, Ptuj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti, bančna ga-
rancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok: 90 dni, 1. situacija izdana: 10. 10.
2002, 2. situacija izdana: 10. 11. 2002, 3.
situacija izdana: 10. 12. 2002.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
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: skladno z določili razpi-
sne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: projektna dokumentacija PZI - opre-
ma s popisom del.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

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: 20. 5. 2002.

Mestna občina Ptuj

Št. 414-04-38/02-4 Ob-69705
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba šolskih
prevozov otrok na območju Mestne ob-
čine Ptuj.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1.
sklop: vse šole skupaj, 2. sklop: vsaka šola
posebej, 3. sklop: ponudnikova izbira šol.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: 1. 9.
2002 do 30. 6. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Ptuj, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ivan Vidovič, Valentina Golob, tel.
02/748-29-52.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, Ptuj, s
pripisom “javni razpis za prevoze otrok“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2002 ob 10. uri.

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

čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti in bančna garan-
cija za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok za izdane mesečne račune: 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem 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: skladno z določili iz raz-
pisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(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: ponudbe veljajo do
podpisa pogodbe, predviden datum odloči-
tve do 15. 7. 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: 20. 6. 2002.

Mestna občina Ptuj

Št. 961-3/02 Ob-69747
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje po pooblastilu Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.

2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba progra-
ma poletnih taborov za Zoisove štipen-
diste v letu 2002 .

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja naročila po sklopih po območnih
službah ZRSZ: orientacijska vrednost celot-
nega naročila znaša 22,680.000 tolarjev
(brez DDV) za maksimalno število 350 ude-
ležencev v vseh OS ZRSZ. Na posameznih
OS bo izbran samo en ponudnik, kakor je
razvidno v spodnji tabeli. Dopustno je, da
se skupina izvajalcev poveže, vendar mora
predložiti skupno ponudbo. Naročnik bo iz-
bral za vsako OS najkvalitetnejšega ponu-
dnika v skladu z merili.

OS Celje – 1,940.000 SIT, 30 udele-
žencev,

OS Koper – 2,540.000 SIT, 40 udele-
žencev

OS Kranj – 1,640.000 SIT, 25 udele-
žencev,

OS Ljubljana – 2,540.000 SIT, 40 ude-
ležencev,

OS Maribor – 1,940.000 SIT, 30 udele-
žencev,

OS Murska Sobota – 2,240.000 SIT,
35 udeležencev,

OS Nova Gorica – 1,340.000 SIT, 20
udeležencev,

OS Novo mesto – 1,640.000 SIT, 25
udeležencev,

OS Ptuj – 1,340.000 SIT, 20 udeležen-
cev,

OS Sevnica – 1,640.000 SIT, 25 udele-
žencev,

OS Trbovlje – 1,340.000 SIT, 20 udele-
žencev,

OS Velenje – 2,540.000 SIT, 40 udele-
žencev.

5. Kraj izvedbe: v teritoriju, ki jo pokriva
posamezna Območna služba zavoda.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v času od 17. 8.
2002 do 30. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je dostopna v vložišču Central-
ne službe ZRSZ, Glinška ulica 12, Ljublja-
na, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti osebno ali za-
htevati po pošti do vključno 10. 6. 2002.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno oddati po pošti do vključno 17. junija
2002 na naslov Zavod RS za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: popolne ponudbe v skladu z
razpisnimi navodili se pošljejo po pošti v
zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico
na naslov Zavod RS za zaposlovanje, Glin-
ška ulica 12, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 6.
2002 ob 11. uri v sejni sobi (klet) Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora za finančno zavarovanje resnosti
ponudbe predložiti bianco menico v višini
5% orientacijske vrednosti naročila in poo-
blastilo za izpolnitev s klavzulo “brez prote-
sta”.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili Zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije za leto 2002 in
2003.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na razpis se lahko prija-
vijo vse organizacije oziroma društva, ki so
registrirana kot pravna oseba za izvajanje
izobraževalne dejavnosti, ter izpolnjujejo ka-
drovske, prostorske in tehnične pogoje, na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

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: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe po roku, ki je določen
za oddajo ponudb, ponudniki bodo obve-
ščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do
5. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. značilnost programa (aktualnost, ak-

tivna vloga udeležencev, razdelan program
delavnic, večletni projekt, maks. 4 točke),

2. povezovanje z delodajalci (maks. 9),
3. število delavnic (maks. 8 točk),
4. usposobljenost - strokovnost mentor-

jev (izobrazba mentorjev, izkušnje, funkcio-
nalno usposabljanje, maks. 10 točk),

5. prostorski in tehnični pogoji (delovni
prostori, družabni prostori, tehnična opre-
ma, prostor za zaključno predstavitev, maks.
4 točke),

6. delež sofinanciranja iz drugih virov (5
do 10% 1 točka, nad 10 do 20% 3 točke,
nad 20% 5 točk),

7. dodatna ponudba (medijska promoci-
ja - maks. 4 točke, publiciranje biltena - 2
točki,

8. trajanje tabora (za vsak dan trajanja
dlje od 7 dni 1 točka, maks. 3 točke).

Merila za dodelitev naročila so podro-
bneje opisana v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije v zvezi z
razpisom  lahko  ponudniki  zahtevajo  pis-
no na naslov Zavod RS za zaposlovanje,
Mirt Nagy, Glinška ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, oziroma po elektronski pošti:
mirt.nagy@ess.gov.si.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje

Ob-69755
1. Naročnik: Osnovna šola Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih

žrtev 17, 5230 Bovec, telefon
05/389-61-36, telefaks 05/389-61-35.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve na podlagi
17. točke 1 B ZJN-1, priprava in dobava
prehrane.

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

5. Kraj izvedbe: Osnovna šola Bovec,
Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec, Po-
družnična šola Žaga, Žaga 19, 5224 Srpe-
nica, Podružnična šola Soča, Soča 28,
5232 Soča.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. septembra
2002 do 31. decembra 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljublja-
na, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
pri Katji Oman. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu lahko ponudniki zahtevajo na
naslovu ALTUS consulting d.o.o. Ljublja-
na, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, telefon
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 20. junija 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (v ceni je vštet DDV). Potr-
dilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
019-2001, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziorma
prispele najkasneje od 20. junija 2002, do
11. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. junija
2002, ob 15. uri na Osnovi šoli Bovec, Trg
golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije, morajo ponudniki predlo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
plačljivo na prvi poziv, v višini 160.000 SIT.
Bančna garancija mora veljati do 1. sep-
tembra 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega 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: 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: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. septembra 2002. Predviden rok za
odločitev je 20. julij 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ce-
na storitve: do 75 točk, 2. izkušnje ponu-
dnika: do 20 točk, strokovna priporočila/re-
ference: do 5 točk. Način uporabe meril in
vrednotenje ponudb je natančno opredelje-
no 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: 20. 5. 2002.

Osnovna šola Bovec

Št. 640-02-9/2002 Ob-69863
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
učencev za osnovne šole: OŠ Loka Črno-
melj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Draga-
tuš, OŠ Vinica in OŠ Stari trg ob Kolpi za
šolsko leto 2002/2003 - storitev kopenske-
ga transporta po prilogi 1-A - ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: območje občine Čr-
nomelj.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 30. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za gospodarstvo, družbene
dejavnosti in javne finance, Mojca Stjepa-
novič ali Darja Konda, tel. 07/306-11-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7.30 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Obči-
ne Črnomelj 01000-0100015813.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 9. uri v prostorih male
sejne sobe Občine Črnomelj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nujene vrednosti in garancija za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti 10% od po-
godbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni dokumentaciji.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prome-
tu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo
skupine otrok in drugi veljavni predpisi s
tega področja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb; 5. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Občina Črnomelj

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 1/2001 Ob-69665
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

Celje, tel. 03/544-11-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

sko sanitetno potrošni material, diagno-
stika in ostali lekarniški material.

Skupine so:
1. sanitetno potrošni material,
2. obvezilni material,
3. šivalni material,
4. diagnostika,
5. endoproteze,
6. osteosintetski material,
7. leče,
8. rtg filmi in potrošni material,
9. detergenti in razkužila,
10. negovalna kozmetika,
11. farmacevtske substance,

12. kemikalije,
13. reagenti,
14. laboratorijski material,
15. embalaža,
16. otroška in enteralna prehrana,
17. čaji.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Celje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: v prvi fazi bo priznana sposobnost
oziroma usposobljenost po skupinah, v dru-
gi fazi bo lahko ponudnik predložil ponudbo
tudi na posamezen artikel.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave bo-
do trajale tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Celje, Lekarna, Oblakova 5, Celje,
Vlasta Oštir, po enodnevni predhodni najavi
po faksu št. 03/5482-055 in predložitvi do-
kazila o plačilu razpisne dokumentacije. Do-
datne informacije daje Matjaž Štinek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati znesek 10.000 SIT na
žiro račun št. 50700-603-31871.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejemajo do 14. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijave je potrebno predložiti na
naslov: Splošna bolnišnica Celje, Lekarna,
Oblakova 5, Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe se
bo v skladu s predpisi zahtevala v II. fazi
postopka.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od datuma prevzema blaga.

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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: kandidati bodo morali predložiti po-
nudbe predvidoma v mesecu juliju oziroma
avgustu 2002, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo znana predvidoma do konca sep-
tembra 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: naj-
nižja cena posameznega artikla.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 28. 9. 2002, Ob-55539.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 1 Ob-69751
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Kongresni trg 12,

1000 Ljubljana, telefon 01/24-18-500,
faks 01/241-86-60.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška in periferna oprema (minimalna
konfiguracija “PC-standard“ - okvirno 40
kosov letno - in tiskalniki - okvirno 7
kosov letno).

(b) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko ponudijo tudi samo
računalnike ali samo tiskalnike, pri izbiri bo-
do imeli prednost ponudniki, ki bodo ponu-
dili obe skupini.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2002 do 30. 6. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Informacijska
služba Univerze v Ljubljani, Kongresni trg
12, tel. 01/24-18-612, Igor Erjavc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa do 17. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: kandidati morajo plačati za
razpisno dokumentacijo znesek 15.000 SIT
na žiro račun Univerze v Ljubljani št.
50100-603-40206.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 18. 6. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: kan-
didati, katerim bo podeljena usposobljenost
in sposobnost ponudnika bodo morali v II.
fazi predložiti lastno menico v vrednosti 5%
od vrednosti ponudbe.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po predložitvi računa.

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: ni posebnih pogojev.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be v roku 10 dni po podelitvi sposobnosti in
usposobljenosti.

12. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo predhodnega razpi-
sa.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Univerza v Ljubljani
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Št. 155/02 Ob-69799
1. Naročnik: Vrtec Mornarček Piran.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mornarček

Piran, Ulica IX. korpusa 40/a, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-100, faks 05/67-10-101.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: sedež vrtca, Ulica IX.
korpusa 40/a, Piran.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine prehram-
benega blaga:

1. sveže meso, perutnina in mesni iz-
delki,

2. salame in siri,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. zelenjava in sadje,
6. zamrznjene ribe,
7. jajčne testenine,
8. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za eno leto. Sposobnost se priz-
na za 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Mornarček
Piran, Ulica IX. korpusa 40/a, 6330 Piran,
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave, vsak delovnik
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51400-603-31962 s pripisom -
za razpisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 12. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Mornarček Piran, Ulica IX.
korpusa 40/a, 6330 Piran.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih pod točko 10.

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:

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse arikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 60 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Vrtca Mornarček Piran - razlo-
ženo,

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da  ponudnik  zagotavlja  odzivni  čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe
predvidoma do 29. 7. 2002 do 12. ure.
Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvi-
doma 31. 7. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 5. 2002.
Vrtec Mornarček Piran

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 403-2/02 Ob-69645
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, faks 01/478-56-82, e-naslov
vesna.zupancic@mf-rs.si, tel. 01/478-52-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: naročanje le-
talskih prevozov (Priloga 1A: kategorija 3
– letalske prevozne storitve za potnike
in tovor, razen prevoza pošte) in naro-
čanje namestitvenih aranžmajev (Priloga
1B: kategorija: 17 – hotelske in restavra-
cijske storitve), v okvirni vrednosti 60 mio
SIT letno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja
naročila po sklopih.

5. Kraj izvedbe: organiziranje letalskih
prevozov in namestitvenih aranžmajev po
celem svetu, dobava letalskih kart na naslov
naročnika.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden da-
tum začetka del je julij 2002, čas izvedbe
pa 6 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Prežihova 4,
Finančna služba, kontaktna oseba je Vesna
Zupančič, e-mail: vesna.zupancic@mf-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan od 9. do 15. ure, oziroma prejeti po
elektronski pošti. Za prejem oziroma dvig
dokumentacije je potrebno pisno zaprosilo
z navedbo kontaktne osebe, naslova, št.
telefaksa, št. telefona in elektronskega
naslova.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema
prijave: do 17. junija 2002 do vključno
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Prežihova 4, Finančna služba,
II. nadstropje, soba 205.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančni garanciji za resnost ponudbe in do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v ponudbeni fazi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 31 dni po uradnem prejemu raču-
na, predplačil ni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posebna po-
vezava se ne zahteva.

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:

– licenca za opravljanje dejavnosti pro-
daje oziroma posredovanje turističnih poto-
vanj (na podlagi Pravilnika o načinu in po-
stopku pridobitve licence za opravljanje de-
javnosti organiziranja turističnih potovanj,
dejavnost prodaje oziroma posredovanja tu-
rističnih potovanj ter o načinu vodenja re-
gistra izdanih licenc (Uradni list RS, št.
13/99, 37/00)) in

– IATA – mednarodna registracija.
14. (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: ni zahte-
vano.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo predvidoma morali pre-
dložiti svoje ponudbe do 1. julija 2002,
predviden datum odločitve o sprejetju po-
nudbe pa je 10. julij 2002.
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16. Merila za ocenitev ponudb: cena
letalskih prevozov, cena namestitvenih aran-
žmajev, čas odpovedi leta, čas odpovedi
aranžmaja in število pooblastil posamezne-
ga letalskega prevoznika.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu o naročilu: ponudnik bo organiziral
informativni sestanek, in sicer 4. junija
2002 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za
finance.

18. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: predhodna objava
razpisa je bila v Uradnem listu RS, št. 39 z
dne 6. 5. 2002, Ob-68487, na strani
3470.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Ministrstvo za finance

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 404-08-290/01-15 Ob-69508
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: mlevski izdelki in testenine, Voja-
šnice SV, Izobraževalni center Ig, Re-
stavracija MORS Ljubljana ter Vadbeni
center 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: Mlinotest d.d., Tovar-
niška 17, 5270 Ajdovščina – za I. sklop za
vse skupine lokacij. Za II. sklop se posto-
pek nadaljuje s pogajanji.

7. Pogodbena letna vrednost:
10,000.000 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,200.380 SIT, 5,114.338,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 88 z dne 9. 11. 2001, št.
404-08-290/01-2.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

Št. 27/2 Ob-69548
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Ču-

farja Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tav-

čarja 21, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 26. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila za potrebe šolske kuhinje,
količina blaga je posredno razvidna iz po-
godbene vrednosti.

Kraj dobave je fco Osnovna šola Toneta
Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270
Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh za-
hte-vanih pogojev je bilo edino merilo naju-
godnejša ponujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: - razvidno iz točke 7.

7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki
1.1. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d.

1,702.220 SIT;
1.2. jogurti: Mlekarna Celeia d.o.o.

756.205,92 SIT;
1.3. maslo: Ljubljanske mlekarne d.d.

247.163 SIT;
1.4. siri: Ljubljanske mlekarne d.d.

1,012.829,87 SIT;
1.5. sveži siri: Ljubljanske mlekarne

d.d. 151.334,71 SIT;
1.6. smetana: Mlekarna Celeia d.o.o.

187.382,02 SIT;
1.7. pudingi: Mlekarna Celeia d.o.o.

97.776 SIT;
1.8. sladoledi: Ljubljanske mlekarne

d.d. 86.177,89;
1.9. margarina: Ljubljanske mlekarne

d.d. 97.650 SIT;
2. meso in mesni izdelki
2.1. meso goveje: – mlada govedina

Jem d.o.o. 1,226.000 SIT;
2.2. meso svinjsko: Jem d.o.o.

879.500 SIT;
2.4. meso puranje: Mesarija Janc s.p.

960.000 SIT;
2.5. meso telečje: Jem d.o.o. 62.240

SIT;
2.6. kosti: Mesarija Janc s.p. 32.500

SIT;
2.7. suhomesni izdelki: Mesarija Janc

s.p. 357.100 SIT;
2.8. obarjene klobase iz piščančjega

mesa: Jem d.o.o. 621.680 SIT;
2.10. poltrajne klobase: Mesarija Janc

s.p. 417.950 SIT;
2.11. trajne klobase Jem d.o.o. 56.950

SIT;
2.12. kuhane klobase: Mesarija Janc

s.p. 112.500 SIT;
2.13. klobase za pečenje: Mesarija

Janc s.p.162.000 SIT;
2.14. zaseka: Jem d.o.o. 17.000 SIT;
2.15. pašteta: Jem d.o.o. 438.685 SIT;
4. sveža zelenjava in sadje
4.1. zelenjava Pik as: Tržič d.o.o.

1,237.074,35 SIT;
4.2. sadje: Pik as Tržič d.o.o.

1,401.563,75 SIT;
5. konzervirana zelenjava in sadje
5.1. pasterizirana in sterilizirana zele-

njava: Živila Kranj d.d. 737.525,22 SIT;

5.2. kompoti: Živila Kranj d.d. 184.625,38
SIT;

5.3. zamrznjena zelenjava: Živila Kranj
d.d. 82.397,07 SIT;

6. sadni sokovi in sirupi
6.1. sok 1/1: Fructal d.d. 17.030,28

SIT;
6.2. sok: 0,2: Impuls d.o.o. 185.457,60

SIT;
6.3. ostale brezalkoholne pijače: Nek-

tar d.o.o. 166.725 SIT;
6.4. sadni sirupi: Nektar d.o.o. 323.340

SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

sko pecivo
7.1. kruh v štrucah: Pekarna Blatnik

d.o.o. 1,282.363,40 SIT;
7.2. kruh v modelu: Žito Gorenjka d.d.

393.312,50 SIT;
7.3. kruh v pol kilogramskih štrucah:

Pekarna Blatnik d.o.o. 834,90 SIT;
7.4. pekovsko pecivo: Pekarna Planika

d.o.o. 3,042.323,58 SIT;
7.5. ocvrto pecivo: Pekarna Pečjak

d.o.o. 182.972,68 SIT;
7.6. slaščičarsko pecivo: Žito Gorenjka

d.d. 506.766,67 SIT;
7.7. keksi: Pekarna Pečjak d.o.o.

63.751,89 SIT;
8. ostalo prehrambeno blago
8.1. začimbe: Živila Kranj d.d. 74.115,75

SIT;
8.3. jajca Pik as Tržič d.o.o. 178.965

SIT;
8.4. jušni koncentrati: Kolinska d.d.

562.016,11 SIT;
8.6. mešanica prave mlete kave: Im-

puls d.o.o. 2.831,85 SIT;
8.7. marmelada Kolinska d.d. 93.212,35

SIT;
8.8. med: Živila Kranj d.d. 172.002,15

SIT;
8.9. moka: Živila Kranj d.d. 105.039,30

SIT;
8.10. sladkor: Živila Kranj d.d.

388.786,20 SIT;
8.11. jajčne testenine: Pekarna Pečjak

d.o.o. 319.447,91 SIT;
8.13. čokoladni izdelki: Živila Kranj d.d.

483.641,20 SIT;
8.14. kosmiči: Živila Kranj d.d.

354.692,71 SIT;
8.16. zamrznjeni izdelki: Pekarna Pe-

čjak d.o.o 489.530,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1.1. mleko: 1,706.004 SIT, 1,702.220

SIT;
1.2. jogurt: 818.507,28 SIT, 756.205,92

SIT;
1.3. maslo: 293.600,44 SIT, 247.163

SIT;
1.4. siri: 1,029.879,44 SIT,

1,012.829,87 SIT;
1.5. sveži siri: 171.771,14 SIT,

151.334,71 SIT;
1.6. smetana: 207.338,84 SIT,

187.382,02 SIT;
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1.7. pudingi: 101.556 SIT, 97.776 SIT;
1.8. sladoledi: 121.972,47 SIT,

86.177,89 SIT;
1.9. margarina: 127.098 SIT, 116.268

SIT in 97.650 SIT;
2. meso in mesni izdelki
2.1. meso goveje – mlada govedina:

1,451.375 SIT, 1,226.000 SIT;
2.2. meso svinjsko: 1,070.050 SIT,

879.500 SIT;
2.4. meso puranje 1,041.600 SIT,

960.000 SIT;
2.5. meso telečje: 78.400 SIT, 62.240

SIT;
2.6. kosti: 58.500 SIT, 32.500 SIT;
2.7. suhomesni izdelki: 428.760 SIT,

357.100 SIT;
2.8. obarjene klobase iz piščančjega

mesa: 627.292,10 SIT, 621.680 SIT;
2.9. obarjene klobase iz govejega in

svinjskega mesa: 9.300 SIT, 8.000 SIT;
2.10. poltrajne klobase: 579.106 SIT,

417.950 SIT;
2.11. trajne klobase 80.310 SIT,

56.950 SIT;
2.12. kuhane klobase: 177.600 SIT,

112.500 SIT;
2.13. klobase za pečenje: 206.000

SIT, 162.000 SIT;
2.14. zaseka: 21.280 SIT, 17.000 SIT;
2.15. pašteta: 479.373,70 SIT,

438.685 SIT;
4. sveža zelenjava in sadje
4.1. zelenjava 2,348.770,03 SIT,

1,237.074,35 SIT;
4.2. sadje: 1,799.494,20 SIT,

1,401.563,75 SIT;
5. konzervirana zelenjava in sadje:
5.1. pasterizirana in sterilizirana zele-

njava: 933.092,16 SIT, 737.525,22 SIT;
5.2. kompoti: 210.074,74 SIT,

184.625,38 SIT;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sok 1/1 17.030,28 SIT,

18.720,00 SIT;
6.2. sok 0,2 238.517 SIT, SIT,

185.457,60 SIT;
6.3. ostale brezalkoholne pijače:

169.107,50 SIT, 166.725,00 SIT;
6.4. sadni sirupi: 469.474,20 SIT,

323.340 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo in slaščičar-

sko pecivo:
7.1. kruh v štrucah: 1,383.098 SIT,

1,282.363,40 SIT;
2. kruh v modelu: 406.589,71 SIT,

393.312,50 SIT;
7.3. kruh v pol kilogramskih štrucah:

1.080,00 SIT, 834,90 SIT;
7.4. pekovsko pecivo: 3,042.323,58

SIT, 3,821.793,33 SIT;
7.5. ocvrto pecivo: 204.100,50 SIT,

182.972,68 SIT;
7.6. slaščičarsko pecivo: 643.835,38

SIT, 506.766,67 SIT;
7.7. keksi: 63.751,89 SIT, 123.500

SIT;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.1. začimbe: 94.440,30 SIT,

74.115,75 SIT;
8.3. jajca: 294.686 SIT, 178.965 SIT;
8.4. jušni koncentrati: 802.991,14 SIT,

562.016,11 SIT;

8.6. mešanica prave mlete kave:
4.953,63 SIT, 2.831,85 SIT;

8.7. marmelada: 93.212,35 SIT,
394.440,90 SIT;

8.8. med: 222.886,13 SIT,
172.002,15 SIT;

8.9. moka: 155.237,46 SIT,
105.039,30 SIT;

8.10. sladkor: 396.952,12 SIT,
388.786,20 SIT;

8.11. jajčne testenine: 385.186,64
SIT, 319.447,91 SIT;

8.13. čokoladni izdelki: 579.920,53
SIT, 483.641,20 SIT;

8.14. kosmiči 502.577,43 SIT,
354.692,71 SIT;

8.16. zamrznjeni izdelki: 694.352,77
SIT, 489.530,30 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2002.

Osnovna šola Toneta Čufarja

Št. 663-05-037/02-18 Ob-69549
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga: pisarniški

material.
Kraj dobave: na različnih lokacijah v

Ljubljani:
– Kotnikova 5,
– Kotnikova 28,
– Slovenska 54,
– Zemljemerska 12.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena cena: ponudnik, ki je po-

nudil najnižjo ponudbeno ceno, je prejel
35 točk, ostali ponudniki pa ustrezno ma-
njše število točk, glede na procentualno
odstopanje od najnižje cene,

– rok dobave: v roku 24 ur: 20 točk, v
roku od 24 do 48 ur: 10 točk, v roku nad
48 ur: 0 točk,

– kakovost priloženih artiklov: 5 artiklov,
vsak ocenjen z od 1 do 3 točke, skupaj
največ 15 točk,

– popust na uradni cenik pisarniškega
materiala izven specifikacije: popust do
5%: 2 točki, popust od 6% do 10%: 4
točke, popust od 11% do 15%: 6 točk,
popust nad 15%: 10 točk.

Naročnik je za izvedbo javnega naročila
izbral ponudnika, ki sta po zgoraj navede-
nih merilih zbrala največ točk.

6. Ime in naslov dobaviteljev, ki jima
je bilo naročilo dodeljeno:

– DZS, založništvo in trgovina d.d. Divi-
zija trgovina, Mali trg 6, Ljubljana in

– Birox d.o.o., Tržaška cesta 261, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT in 25,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 674.127,24 SIT in 561.802,01
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:/

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze v Uradnem listu Republike Slo-
venije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-69550
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje.
2. Naslov naročnika: Begunje, Begu-

nje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: lahko kurilno olje EL, Begunje na
Gorenjskem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz,
d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 17,613.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,010.250 SIT; 17,613.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 3. 2002.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Št. 020-3/97 Ob-69551
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor .
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup službenih avtomobilov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila za ocenitev ponudb
so bila: ponudbena cena (35%), dobavni
rok (10%), garancijska doba (15%), varno-
stni elementi (21%), dodatna oprema
(11%), poraba goriva (8%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Suzuki Odar, d.o.o.,
Stegne 33, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,398.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,398.000 SIT; 9,139.440 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: 15. 5. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 391/106-2002 Ob-69552
1. Naročnik: Vrtec Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Talanyijeva ul. 6,

tel./faks 02/521-17-42.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. kruh, pekovsko pecivo in mlevski

izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. sadje,
5. zelenjava in vrtnine,
6. sveža kokošja jajca in
7. drobni prehrambeni izdelki.
Kraj dobave: Murska Sobota, Rakičan,

Bakovci, Černelavci - Pušča.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. cena 70%,
2. kvaliteta 20% in
3. komercialno-plačilni pogoji 10%.
Podsklop št. 3.1. sveže telečje meso,

meso mladih govedi do 18 mesecev, pra-
šičje meso in izdelki - in podsklop 3.3.
Sveže kunčje meso - ni bilo ponudnika; za
podsklope 3.2. Sveže perutninsko meso
in izdelki; 5.1. kisana zelenjava, 5.2.3. fi-
žol suhi, čičerika in 7.2.8. rozine, špinača
zamrznjena je bila pravilno vložena ena po-
nudba. Izbira ni bila opravljena, ker ni bilo
dveh primerljivih ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. kruh, pekovsko pecivo in mlevski iz-
delki: Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000
Murska Sobota,

2. mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000 Mur-
ska Sobota in Agroing Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava,

3. meso in mesni izdelki:
3.4.1. zamrznjene ribe: Janez Kalamar

s.p., Ribarnica Kalamar, Partizanska 55,
9000 Murska Sobota;

3.4.2. ribje konzerve: Janez Kalamar
s.p., Ribarnica Kalamar, Partizanska 55,
9000 Murska Sobota in Mercator SVS
d.d., Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj,

4. sadje:
4.1. orehi oluščeni, lubenice, pomaran-

če, mandarine, limone, banane, kivi, groz-
dje: Gramis d.o.o. Noršinska 3, 9000 Mur-
ska Sobota in Intersad d.o.o., Ižakovci 73,
9231 Beltinci;

4.2. suhe smokve, suhe slive: Gramis
d.o.o. Noršinska 3, 9000 Murska Sobota

in Mercator SVS d.d. Rogozniška c. 8.
2250 Ptuj;

4.3. hruške, marelice, breskve: Gramis
d.o.o. Noršinska 3, 9000 Murska Sobota
in Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231 Bel-
tinci;

4.4. slive, češnje, višnje, ribez: Gramis
d.o.o. Noršinska 3, 9000 Murska Sobota
in Mercator SVS d.d. Rogozniška c. 8.
2250 Ptuj;

4.5. jagode: Gramis d.o.o. Noršinska
3, 9000 Murska Sobota in SEP Franc, M.
Gorice 89, 9226 Moravske Toplice;

4.6. jabolka: Gramis d.o.o. Noršinska
3, 9000 Murska Sobota in Intersad d.o.o.,
Ižakovci 73, 9231 Beltinci;

5. zelenjava in vrtnine:
5.2.1. korenje, čebula: Gramis d.o.o.

Noršinska 3, 9000 Murska Sobota in In-
tersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231 Beltinci;

5.2.2. pori luk, sveže zelje, peteršilj,
cvetača, česen: Gramis d.o.o. Noršinska
3, 9000 Murska Sobota in Intersad d.o.o.,
Ižakovci 73, 9231 Beltinci;

5.2.4. endivija, kristalka, radič rdeči:
Gramis d.o.o. Noršinska 3, 9000 Murska
Sobota in Matis Janez, Sebeborci 45/b,
9221 Martjanci;

5.3. krompir: Gramis d.o.o. Noršinska
3, 9000 Murska Sobota in Splošna kmetij-
ska zadruga Murska Sobota z.o.o., Marki-
šavska 3, 9000 Murska Sobota;

6. sveža kokošja jajca: Gramis d.o.o.
Noršinska 3, 9000 Murska Sobota in Kme-
tija Marije in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci
21, 9245 Spodnji Ivanjci;

7. drobni prehrambeni izdelki:
7.1. konzerve: Živila Kranj d.d., Cesta

na Okroglo 3, 4202 Naklo in Mercator SVS
d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj;

7.2.1. marmelade, citronska kislina,
kis, masleni keksi: Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo in Mercator SVS
d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj;

7.2.2 sladkor: Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo in Raden-
ska-Zvezda-Diana, Podjetje za turizem, go-
stinstvo in trgovino Murska Sobota d.o.o.,
Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota;

7.2.3. sokovi: Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo in Mercator SVS
d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj;

7.2.4. olje rastlinsko: Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo in Merca-
tor SVS d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8, 2250
Ptuj;

7.2.5. čaji: Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo in Mercator SVS
d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj;

7.2.6. ješprenj: Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo in Raden-
ska-Zvezda-Diana, Podjetje za turizem, go-
stinstvo in trgovino Murska Sobota d.o.o.,
Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota;

7.2.7. jajčne testenine: Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo in Pekar-
na Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291
Škofljica;

7.2.9. riž, ki se ne razkuha: Živila Kranj
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo in
Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj;

7.2.10. začimbe: Živila Kranj d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo in Raden-
ska-Zvezda-Diana, Podjetje za turizem, go-
stinstvo in trgovino Murska Sobota d.o.o.,
Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota;

7.2.11. morska sol: Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo in Mer-
cator SVS d.d., Ptuj, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj;

7.2.12. kavovina, kakav v prahu, kakao
posip: Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo in Mercator SVS d.d., Ptuj,
Rogozniška c. 8, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: Mlinopek
d.d., Industrijska 11, 9000 Murska Sobo-
ta - 2,300.000 SIT; Pomurske mlekarne
d.d., Industrijska 10, 9000 Murska Sobo-
ta - 2,250.000 SIT; Agroing Vipava 1894
Vipava d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava -
2,250.000 SIT; Janez Kalamar s.p., Ri-
barnica Kalamar, Partizanska 55, 9000
Murska Sobota - 560.000 SIT; Mercator
SVS d.d., Rogozniška 8, 2250 Ptuj -
2,679.000 SIT; Vigros Trgovina na debelo
in drobno, Lendavska 11, 9000 Murska
Sobota - 478.000 SIT; Gramis d.o.o. Nor-
šinska 3, 9000 Murska Sobota -
2,378.000 SIT; Intersad d.o.o. Ižakovci
73, 9000 Murska Sobota - 1,572.000 SIT;
Sep Franc, Moravske gorice 89, 9226 Mo-
ravske Toplice - 27.000 SIT; Matis Janez,
Sebeborci 45/b, 9221 Martjanci -
255.000 SIT; Splošna kmetijska zadruga
Murska Sobota z.o.o., Markišavska 3,
9000 Murska Sobota - 240.000 SIT; Kme-
tija Marije in Mirka Kavčič, Gornji Ivanci
21, 9245 Spodnji Ivanjci - 173.000 SIT;
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo - 1,643.000,00 SIT; Raden-
ska-Zvezda-Diana, Podjetje za gostinstvo
in trgovino Murska Sobota d.o.o., Trg zma-
ge 8, 9000 Murska Sobota - 478.000 SIT;
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica - 1,643.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. kruh, pekovsko pecivo in mlevski iz-

delki: 2,534.463 SIT, 2,329.761,00 SIT;
2. mleko in mlečni izdelki: 4,569.232

SIT, 4,885.878 SIT,
3. meso in mesni izdelki:
3.4.1. zamrznjene ribe: 1,016.000 SIT,

840.870 SIT,
3.4.2. ribje konzerve: 243.784 SIT,

194.053 SIT;
4. sadje
4.1. orehi oluščeni, lubenice, pomaran-

če, mandarine, limone, banane, kivi, groz-
dje: 956.976 SIT, 884.350 SIT;

4.2. suhe smokve, suhe slive: 63.721
SIT, 39.685 SIT;

4.3. hruške, marelice, breskve:
585.682 SIT, 416.097 SIT,

4.4. slive, češnje, višnje, ribez;
610.966 SIT, 94.395 SIT,

4.5. jagode: 155.155 SIT, 53.300 SIT;
4.6. jabolka: 1,086.190 SIT, 932.400

SIT;
5. zelenjava in vrtnine:
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5.2.1. korenje, čebula: 303.570 SIT,
179.185 SIT,

5.2.2. pori luk, sveže zelje, peteršilj,
cvetača, česen: 923.379 SIT, 745.718
SIT,

5.2.4. endivija, kristalka, radič rdeči:
351.224 SIT, 117.850 SIT,

5.3. krompir: 830.925 SIT, 483.775
SIT;

6. sveža kokošja jajca: 454.000 SIT,
347.200 SIT;

7. drobni prehrambeni izdelki:
7.1. konzerve: 522.140 SIT, 331.126

SIT,
7.2.1. marmelade, citronska kislina,

kis, masleni keksi: 2,100.918 SIT,
1,606.178 SIT;

7.2.2 sladkor: 501.690 SIT, 481.560
SIT;

7.2.3. sokovi: 477.613 SIT, 361.349
SIT,

7.2.4. olje rastlinsko: 250.480 SIT,
182.280 SIT,

7.2.5. čaji: 352.331 SIT, 152.808 SIT,
7.2.6. ješprenj: 20.405 SIT, 10.502

SIT,
7.2.7. jajčne testenine: 574.724 SIT,

335.779 SIT,
7.2.9. riž, ki se ne razkuha: 185.490

SIT, 125.568 SIT,
7.2.10. začimbe: 65.792 SIT, 51.005

SIT,
7.2.11. morska sol: 52.860 SIT,

23.355 SIT,
7.2.12. kavovina, kakav v prahu, kakao

posip: 243.434 SIT, 195.549 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: pod sklop št. 3.1. sveže telečje
meso, meso mladih govedi do 18 me-
secev, prašičje meso in izdelki - ni bilo
ponudnika; 3.2. Sveže perutninsko meso
in izdelki, 5.1. Kisana zelenjava, 5.2.3. fi-
žol suhi, čičerika in 7.2.8. rozine, špinača
zamrznjena je bila pravilno vložena ena
ponudba. Izbira ni bila opravljena, ker ni
bilo  dveh  primerljivih  ponudb  in  bo
naročnik za navedene skupine izbral po-
nudbe po postopku oddaje naročil male
vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.

Vrtec Murska Sobota

Št. 020-5/2002 Ob-69553
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje.

2. Naslov naročnika: Dunajska cesta
21, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-70-14.

3. Datum izbire: 14. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
Konfiguracija A: standardni osebni ra-

čunalniki 9 kom,
Konfiguracija A opcija A1: standardni

osebni računalniki 1 kom.
Konfiguracija B: osnovna grafična po-

staja 6 kom.

Konfiguracija  C:  grafična  postaja
3 kom.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je najnižja po-
nujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Konfiguracija A:  Liko  Pris  d.o.o.  Vr-
hnika

Konfiguracija A opcija A1: Comtron
d.o.o. Maribor

Konfiguracija B: Oria Computers d.o.o.
Zagorje

Konfiguracija C: Oria Computers d.o.o.
Zagorje.

7. Pogodbena vrednost:
Konfiguracija A: 2,651.400 SIT
Konfiguracija A opcija A1: 434.426,76

SIT
Konfiguracija B: 2,923.200 SIT
Konfiguracija C: 1,778.400 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
Konfiguracija A: /
Konfiguracija A opcija A1: /
Konfiguracija B: /
Konfiguracija C: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Konfiguracija A: 3,193.970,85 SIT,

2,651.400 SIT
Konfiguracija A opcija A1: 576.843,91

SIT, 434.426,76 SIT
Konfiguracija B: 4,456.800 SIT,

2,923.200 SIT
Konfiguracija C: 2,491.200 SIT,

1,778.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: razpis
OMNM.IT-5/2001, št. 110-9/2001/4 je
bil objavljen 18. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad Republike Slovenije
za prostorsko planiranje

Ob-69562
1. Naročnik:  Zdravstveni  dom  Dom-

žale.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 2,

1230 Domžale, tel. 01/724-51-00, tele-
faks 01/721-44-59.

3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava zobozdrav-
stvenega materiala, Zdravstveni dom
Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 78 točk, plačilni
pogoji do 5 točk, stalen popust do 10 točk,
strokovna priporočila do 5 točk, celovitost
ponudbe do 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Dentalia d.o.o., Celovška 197, 1000
Ljubljana,

2. Prodent International d.o.o., Zvezna
ulica 2 a, 1000 Ljubljana,

3. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,

4. Studio 33 marketing d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana.

8. Pogodbena vrednost:
1. 16,386.423,70 SIT,
2. 19,135.283,74 SIT,
3. 17,286.654,90 SIT,
4. 20,959.326,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 28,827.367,80 SIT,
16,386.423,70 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po izdaji obvestila o oddaji javnega
naročila je naročnik prejel eno zahtevo za
obrazloženo obvestilo. V predpisanem ro-
ku je naročnik ponudniku poslal obrazlože-
no obvestilo o oddaji naročila. Ker naroč-
nik ni prejel zahteve za revizijo postopka je
z izbranimi dobavitelji sklenil pogodbe. Gle-
de na to, da je naročnik za dobavo zoboz-
dravstvenega materiala izbral več pogod-
benih dobaviteljev, se je v pogodbah obve-
zal, da bo tekom izvajanja naročila od vsa-
kega dobavitelja dobavil blago najmanj v
višini 20% pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Zdravstveni dom Domžale

Št. 404-08-142/01-10 Ob-69621
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-90-35.

3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: ribe - rečne in morske, Vojašnice
SV, Izobraževalni center Ig, Restavraci-
ja MORS Ljubljana ter Vadbeni center
Poljče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost
po ponudbenem ceniku za cel sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš – za
vse skupine lokacij.

7. Pogodbena letna vrednost:
17,000.000 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,921.820 SIT z DDV,
14,967.032,50 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 21. 9.
2001, št. 404-08-142/01-2.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije

Št. 58/03 Ob-69663
1. Naročnik: Institut informacijskih zna-

nosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 4. 2002.
4. (a) Vrsta in količina blaga: 2 kosa

računalniških strežnikov, ki podpirajo
operacijske sisteme OpenVMS, Unix
(Alpha Server ES45 ali podoben).

5. Merila za dodelitev naročila: cena,
tehnične zahteve, reference in kadri.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECS d.o.o., Motnica
7, 1236 Trzin, tel. 01/588-71-00.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 3. 2002.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 53,692.910,60 SIT (DDV je vklju-
čen), 45,311.725,63 SIT (DDV je vklju-
čen).

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. 5. 2002.

Institut informacijskih znanosti

Št. 01-2/02 Ob-69686
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: vrsta: zdravila; dobava: Splošna bol-
nišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;

2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

3. Medinova d.o.o., Ljubljana, Masa-
rykova 17, 1000 Ljubljana;

4. Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica;

5. Auremiana d.o.o., Sežana, Partizan-
ska 109, 6210 Sežana;

6. Biomedis M.B., Trgovina d.o.o., Slo-
kanova 12, 2000 Maribor;

7. Genos d.o.o., Linhartova 5, 1000
Ljubljana;

8. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;

9. Salus Ljubljana d.d., Mašera Spasi-
čeva ul. 10, 1000 Ljubljana;

10. Medias International d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana;

11. Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana;

12. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;

13. Lek d.d., SPE Medicinski pripo-
močki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;

14. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minařikova ul. 6, 2000 Ma-
ribor.

7. Pogodbena vrednost: Interpart:
863.587,66 SIT; Sanolabor: 4,808.563,20
SIT; Medinova: 7,491.017,65 SIT; Gop-
harm: 54,065.021,68 SIT; Auremiana:
11,677.020,30 SIT; Biomedis M.B.:
1,307.556,00 SIT; Genos: 2,347.369,20
SIT; Medis: 39,049.422,06 SIT; Salus:
162,352.071,29 SIT; Medias International:
122.931,19 SIT; Karanta Ljubljana:
12,513.226,80 SIT; Kemofarmacija:
169,298.410,24 SIT; Lek: 3,302.686,60
SIT; Farmadent: 113,827.012,88 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001,
Ob-54342.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 14-1/02 Ob-69687
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: vrsta: osteosintetski material; do-
bava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost
posamezne skupine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Metalka Zastopstva Media d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, za skupine
11, 13, 18, 21, 23, 32, 34, 43, 45 in 47;

2. Heli Pro d.o.o., Kranjska 4, 4240
Radovljica, za skupine 14, 17, 26, 31, 35
in 39;

3. J.S. Evro – Medical Company d.o.o.,
Jarnikova 7, 2000 Maribor, za skupine 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37,
38, 40, 41, 42, 44 in 46.

7. Pogodbena vrednost: Metalka Za-
stopstva Media: 3,971.894,23 SIT; Heli
Pro: 464.864,87 SIT; J.S. Evro – Medical
Company d.o.o.: 4,786.339,47.

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: Uradni
list RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001,
Ob-56370.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 06-1/02 Ob-69688
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 8. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: vrsta: RTG material in ostalo; do-
bava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za skupine 14, 15, 16, 17
in 18: najnižja končna vrednost posamez-
ne skupine. Za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 in 13: cena – 70 točk;
reference proizvajalca – 30 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Johnson & Johnson S.E., Podružni-
ca Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljub-
ljana, za posamezne vrste blaga;

2. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana, za posamezne vrste
blaga;

3. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,
6210 Sežana, za posamezne vrste blaga
in za skupino 15;

4. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, za skupino 18.

7. Pogodbena vrednost: Johnson & Jo-
hnson: 4,045.381,74 SIT; Thomy Frey
East: 1,679.400 SIT; Auremiana:
8,997.238,12 SIT; Sanolabor:
21,353.564,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 88 z dne 9. 11. 2001,
Ob-57889.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 110-1/02 Ob-69738
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: 19. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: AC Klanec - Ankaran, Srmin - So-
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cerb; nabava mehanizacije za AC Bazo
Kozina.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posamezni
sklop ob izpolnjevanju ostalih pogojev raz-
pisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– C Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana - Sklopi 7,8 in 10,

– Gimpex d.o.o., Ločna 10a, 8000 No-
vo mesto - Sklopa 1 in 4,

– Riko Ribnica d.o.o., Lepovče 23,
1310 Ribnica - Sklopa 5 in 6.

7. Pogodbena vrednost:
– 29,268.000 SIT - Sklop 1,
– 26,580.000 SIT - Sklop 4,
– 4,377.676,80 SIT - Sklop 5,
– 5,916.288 SIT - Sklop 6,
– 6,114.960 SIT - Sklop 7,
– 12,093.120 SIT - Sklop 8,
– 3,857.760 SIT - Sklop 10.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– Sklop 1: Tovorno vozilo moči ca. 300

kW, pogon 6 × 6, z zabojnikom in hidra-
vličnim dvigalom - 3 ponudbe,

– Sklop 2: Univerzalno delovno vozilo
moči ca. 140 kW - 2 ponudbi,

– Sklop 3: Lahko tovorno vozilo dovo-
ljene skupne mase 3,5 t - preglednik- 2
ponudbi,

– Sklop 4: Tovorno vozilo - cisterna ca.
9 m3 - 3 ponudbe,

– Sklop 5: Senžni plug - čelni ca. 3m -
2 ponudbi,

– Sklop 6: Snežni plug - stranski - 2
ponudbi,

– Sklop 7: Posipalec 5m3 - 2 ponudbi,
– Sklop 8: Posipalec 4m3 - 2 ponudbi,
– Sklop 9: Kosilnica za brežine - 1 po-

nudba,
– Sklop 10: Čelna kosilnica za bankine

- 2 ponudbi,
– Sklop 11: Ročna rotacijska kosilnica

- mulčer - 2 ponudbi,
– Sklop 12: Cisterna valjar do 1 tone -

1 ponudba,
– Sklop 13 Vililčar 4,5 t - 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– Sklop 1 - 34,149.420 in 29,268.000

SIT,
– Sklop 4 - 34,361.726 SIT in

26,580.000 SIT,
– Sklop 5 - 4,422.516 SIT in

4,377.676,80 SIT,
– Sklop 6 - 6,983.776 SIT in

5,916.288 SIT,
– Sklop 7 - 6,296.714 SIT in

6,114.960 SIT,
– Sklop 8 - 12,410.184 SIT in

12,093.120 SIT,
– Sklop 10 - 4,418.184 SIT in

3,857.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklope 2, 3, 9, 11, 12 in 13 se
javni razpis ponovi.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: Zahteva je bila poslana 17. 4. 2002.

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

Ob-69743
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljublja-
na, faks 01/542-79-75.

3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup sekvenčno detekcijskega
sistema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Omega, d.o.o., Ižan-
ska 77, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,628.281
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,142.534,56 SIT z DDV;
13,628.281 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postop-
ku s pogajanji na podlagi 2. točke prvega
odstavka 20. člena ZJN-1 in predhodno
pridobljenega mnenja Urada za javna naro-
čila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 18 Ob-69762
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, faks 477-97-13, tel.
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje po-
nudb je bilo 9. 4. 2002 ob 9. uri, v sejni
sobi številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: dobava nadgradenj za komunal-
na vozila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50 točk, usklajenost
z obstoječim voznim parkom komunalnih
vozil 5 točk, dobavni rok 5 točk, servis 10
točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atrik d.o.o., Litijska
261, 1261 Ljubljana Dobrunje.

7. Pogodbena vrednost: 20,206.796
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,000.000 SIT, 20,206.796 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni

list RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002,
Ob-65246.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 371-02-19/02-0406 Ob-69777
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: telekomunikacijska oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
ponudba z najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sekor tel, d.o.o.,
Šlandrova ul. 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,535.940
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,930.680 SIT, 1,535.940 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: 14. 5. 2002.
RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-16/02-0406 Ob-69778
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniško pohištvo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
ponudba z najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: HI-PO, d.o.o., Brezje
pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 1,342.680
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,591.680 SIT, 1,342.680 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: 14. 5. 2002.
RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-14/02-0406 Ob-69779
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
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2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
Ljubljana.

3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: pisarniško pohištvo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
ponudba z najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TPT, d.d., Savinjska
cesta 31, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost:
4,276.868,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4,619.040 SIT, 2,276.868,40
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: 14. 5. 2002.

RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-5/02-0406 Ob-69780
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: oprema za videonadzor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
ponudba z najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektrovod instalaci-
je, z.o.o., Devova 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,756.114,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,992.198 SIT, 7,756.114,20
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: 14. 5. 2002.

RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-4/02-0406 Ob-69781
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: telefaksi.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
ponudba z najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AT Birotehna, d.o.o.,
Celovška cesta 175, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,872.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,835.548 SIT, 2,872.800 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: 14. 5. 2002.
RS, Ministrstvo za pravosodje

Št. 17/02 Ob-69795
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava sistemske računalniške
strojne opreme, objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 80 točk; reference 10 točk;
dobavni rok do 10 točk. Naročilo je bilo
oddano ponudniku, ki je prejel največje
število točk po navedenih merilih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS, d.o.o., Leskov-
škova 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,376.680
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,376.680 SIT, 20,839.441 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. 5. 2002.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 22/02 Ob-69796
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava vijačnega materiala za sa-
nacijo TA 2, objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 75 točk; referen-
ce 20 točk; reference naročnika do 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Blaj Anton, s.p.,
“Blaj”, Griže 9, 3302 Griže.

7. Pogodbena vrednost: 15,725.107,47
SIT (69.630,65 EUR).

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: postopek s pogajanji brez pred-
hodne objave v skladu s prvim odstavkom
20. člena ZJN.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 178/02 Ob-69775
1. Naročnik: Osnovna šola Leskovec

pri Krškem.
2. Naslov naročnika: Pionirska 4,

8273 Leskovec pri Krškem.
3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: sukcesivna dobava živil, Osnovna
šola Leskovec pri Krškem, Pionirska 4,
8273 Leskovec pri Krškem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana;

– Žito, Prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana;

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Ljubljana;

– Hrib, Kmetijsko proizvodno podjetje,
d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Pla-
nini;

– Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverke
30, 6256 Košana;

– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana-Črnuče;

– Mesarstvo Ribič, Ribič Katarina, s.p.,
Titova 103, 8281 Senovo;

– KZ Krka, z.o.o., Šentjernejska cesta 6,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki: 1,690.397

SIT;
– meso in mesni izdelki: 4,841.720

SIT;
– perutninski izdelki: 1,909.300 SIT;
– ribe: 364.650 SIT;
– jajca: 102.840 SIT;
– sadje in zelenjava: 2,729.430,50

SIT, 2,759.950 SIT;
– sadni sokovi in drugi napitki:

602.753,30 SIT, 650.600 SIT;
– testenine: 524.789 SIT;
– kruh in pekovsko pecivo: 3,030.995

SIT;
– splošno prehrambeno blago:

2,830.127,29 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– mleko in mlečni izdelki: 3,592.708
SIT, 1,690.397 SIT;

– meso in mesni izdelki: 5,262.548
SIT, 4,841.720 SIT;

– perutninski izdelki: 2,114.800 SIT,
1,909.300 SIT;

– ribe: 475.000 SIT, 364.650 SIT;
– jajca: 121.500 SIT, 102.840 SIT;
– sadje in zelenjava: 2,838.700 SIT,

2,729.430,50 SIT;
– sadni sokovi in drugi napitki:

750.633,42 SIT, 602.753 SIT;
– testenine: 804.701 SIT, 524.789

SIT;
– kruh in pekovsko pecivo: 3,796.599

SIT, 3,030.995 SIT;
– splošno prehrambeno blago:

2,966.647 SIT, 2,830.127,29 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 5. 2002.

OŠ Leskovec pri Krškem

Št. 31000-003/98-01-8 Ob-69776
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,

4205 Preddvor, tel. 04/275-10-00, faks
04/275-10-20, e-mail: preddvor@siol.net.

3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: izgradnja razvodnega omrežja za
toplovodno daljinsko ogrevanje Pred-
dvora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh po-
gojev je bilo edino merilo cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mont Grad, d.o.o.,
Tbilisijska cesta 81, 1111 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 186,769.677
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 265,594.769 SIT, 186,769.677
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. 13 z dne 15. 2.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2002.

Občina Preddvor

Št. 14/2002 Ob-69782
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec, tel./faks 01/75-42-650.
3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: medicinsko sanitetni in medicin-
sko potrošni material, količine vnaprej

niso določljive, kraj dobave je sedež na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, do-
bavni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

– Viva dental, d.o.o., Ljutomerska 17,
Ormož,

– Prodent, d.o.o., Zvezna ulica 2a,
Ljubljana,

– Profarmakon international, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20a, Maribor,

– Emporio medical, d.o.o., Prešernova
5, Ljubljana,

– Combic, d.o.o., Podnanos 70, Pod-
nanos,

– Studio 33 Marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, Ljubljana,

– Adriamed, d.o.o., Parmova 53, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: količine niso
točno določene, zato je pogodbena vre-
dnost neznana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
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. 5. 2002.
Zdravstveni dom Logatec

Ob-69783
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/332-10-95.

3. Datum izbire: 15. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 1 kos digitalni ultrazvočni aparat
z barvnim doplerjem za uporabo kon-
veksnih in linearnih sond, Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC Konim, d.o.o., Ba-
ragova 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,146.578
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6 (od tega
5 pravilnih).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 20,977.632 SIT in 15,146.578
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. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 32/1388/2002 Ob-69784
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 16. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava merilnih senzorjev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), potrjene reference proizvajalca na
področju EU+CH+N (10%), tehnične pre-
dnosti naprav (10%), plačilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana, za sklo-
pe A – napetostni merilni transformatorji
400 kV, sklop D – napetostni merilni tran-
sformatorji 220 kV in sklop H – kombinira-
ni napetostno-tokovni merilni transforma-
torji 110 kV; Elektrotehna Elex, d.o.o., Du-
najska 21, Ljubljana, za sklop B – tokovni
merilni transformatorji 400 kV; C&G,
d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana, za sklope
C – kombinirani napetostno-tokovni meril-
ni transformatorji 220 kV, sklop E – tokov-
ni merilni transformatorji 110 kV (2 ×
300/5A) in sklop F – tokovni merilni tran-
sformatorji 110 kV (2 × 200/1A).

7. Pogodbena vrednost: sklop A –
68,802.000 SIT, sklop B –
53,914.395,60 SIT, sklop C –
10,350.000 SIT, sklop D – 26,495.760
SIT, sklop E – 18,133.200 SIT, sklop F –
12,088.800 SIT, sklop H – 19,974.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
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. 5. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Upravljanje prenosnega omrežja

Št. 772/2002 Ob-69785
1. Naročnik: Osnovna šola Koroška Be-

la Jesenice.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ko-

roška Bela, Cesta talcev 2, 4270 Jeseni-
ce, faks 04/580-64-04.

3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: živila za potrebe šolske kuhinje,
količina je posredno razvidna iz ponudbe-
nih vrednosti; kraj dobave fco: Osnovna
šola Koroška Bela, Cesta talcev 2, Koro-
ška Bela, Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila, ob



Stran 3996 / Št. 45 / 24. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki:
1.1. mleko: Ljubljanske mlekarne, d.d.;
1.2. jogurti: Mlekarna Celeia, d.o.o.;
1.4. ostali mlečni izdelki: Ljubljanske

mlekarne, d.d.;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso in mesni izdelki: Jem, d.o.o.;
2.2. salame: Mesarija Janc, s.p.;
4. sveža zelenjava in sadje: Pik as Tr-

žič, d.o.o.;
5. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje:
5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenja-

va: Živila Kranj, d.d.;
5.2. zamrznjena zelenjava: Pik as Tržič,

d.o.o.;
5.3. kompoti: Živila Kranj, d.d.;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sadni sokovi: Nektar, d.o.o.;
6.2. sirupi: Impuls, d.o.o.;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi:
7.1. kruh: Pekarna Planika, d.o.o.;
7.2. slaščičarski izdelki: Pekarna Plani-

ka, d.o.o.;
7.3. pekovski izdelki: Pekarna Planika,

d.o.o.;
7.4. keksi: Impuls, d.o.o.;
7.5. ostali pekovski izdelki: Don don,

d.o.o.;
7.6. pizza: Pekarna Planika, d.o.o.;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.1. začimbe: Živila Kranj, d.d.;
8.2. jušni koncentrati: Kolinska, d.d.;
8.3. kavni nadomestki: Živila Kranj,

d.d.;
8.4. kis: Impuls, d.o.o.;
8.5. olje: Impuls, d.o.o.;
8.6. sladkor: Živila Kranj, d.d.;
8.7. marmelada: Kolinska, d.d.;
8.8. margarina: Impuls, d.o.o.;
8.9. med: Živila Kranj, d.d.;
8.11. testenine: Pekarna Pečjak,

d.o.o.;
8.12. omake instant: Kolinska, d.d.;
8.13. jušne zakuhe: Živila Kranj, d.d.;
8.14. pudingi: Kolinska, d.d.;
8.15. dodatki jedem: Kolinska, d.d.;
8.16. jajca: Pik as Tržič, d.o.o.;
8.17. konzervirane ribe: Živila Kranj,

d.d.;
8.18. suho sadje: Živila Kranj, d.d.;
8.19. zamrznjeni krompirjevi izdelki:

Pekarna Pečjak, d.o.o.;
8.20. čaji: Kolinska, d.d.;
8.21. kreme, pireji;
8.22. namazi: Impuls, d.o.o.;
8.23. zamrznjeno pecivo: Pekarna Pe-

čjak, d.o.o.;
8.24. zamrznjeni končni izdelki: Pekar-

na Pečjak, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: razvidno iz

10. točke (najnižja ponudbena vrednost).
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:
1.1. mleko: 446.903 SIT, 427.158,40

SIT;
1.2. jogurti: 390.244 SIT, 367.180

SIT;
1.4. ostali mlečni izdelki: 801.300,55

SIT, 764.487,05 SIT;
2. meso in mesni izdelki:
2.1. meso in mesni izdelki:

2,465.933,75 SIT, 1,812.420 SIT;
2.2. salame: 699.336,75 SIT,

75.544.000 SIT;
4. sveža zelenjava in sadje: 1,203.520

SIT, 848.647,75 SIT;
5. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje:
5.1. pasterizirana in sterilizirana zelenja-

va: 289.449,75 SIT, 249.410,77 SIT;
5.2. zamrznjena zelenjava: 46.201,90

SIT, 55.675,69 SIT;
5.3. kompoti: 123.230,17 SIT,

120.679,54 SIT;
6. sadni sokovi in sirupi:
6.1. sadni sokovi: 195.039 SIT, 147.500

SIT;
6.2. sirupi: 194.431,64 SIT, 152.541,73

SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi:
7.1. kruh: 794.762,50 SIT, 738.625

SIT;
7.2. slaščičarski izdelki: 172.475 SIT,

74.250 SIT;
7.3. pekovski izdelki: 1,228.500 SIT,

1,118.250 SIT;
7.4. keksi: 36.456 SIT, 33.266,10

SIT;
7.5. ostali pekovski izdelki: 15.680 SIT,

6.510 SIT;
7.6. pizza: 625.600 SIT, 455.400 SIT;
8. ostalo prehrambeno blago:
8.1. začimbe: 35.981,86 SIT,

20.962,06 SIT;
8.2. jušni koncentrati: 78.402,69 SIT,

52.761,92 SIT;
8.3. kavni nadomestki: 50.921,22 SIT,

30.435,51 SIT;
8.4. kis: 21.452 SIT, 17.835,58 SIT;
8.5. olje: 60.076 SIT, 54.250 SIT;
8.6. sladkor: 237.795,11 SIT,

122.290,66 SIT;
8.7. marmelada: 51.455,04 SIT,

11.689,36 SIT;
8.8. margarina: 100.628,30 SIT,

93.613,80 SIT;
8.9. med: 42.566 SIT, 34.848,40 SIT;
8.11. testenine: 123.027,90 SIT,

104.510,60 SIT;
8.12. omake instant: 10.025,40 SIT,

7.033,40 SIT;
8.13. jušne zakuhe: 28.600,60 SIT,

23.883,60 SIT;
8.14. pudingi: 8.584,92 SIT, 7.726,07

SIT;
8.15. dodatki jedem: 119.350 SIT,

90.304,55 SIT;
8.16. jajca: 79.785,22 SIT, 49.815

SIT;
8.17. konzervirane ribe: 342.527,64

SIT, 312.546,48 SIT;
8.18. suho sadje: 34.880 SIT,

32.962,30 SIT;

8.19. zamrznjeni krompirjevi izdelki:
7.030,80 SIT, 6.076 SIT;

8.20. čaji: 50.885,42 SIT, 74.365,90
SIT;

8.22. namazi: 326.563,80 SIT,
89.087,79 SIT;

8.23. zamrznjeno pecivo: 93.613,80
SIT, 69.006 SIT;

8.24. zamrznjeni končni izdelki:
59.900,68 SIT, 38.192 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. 5. 2002.

Osnovna šola Koroška Bela

Ob-69821
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: drogovi; 340 kosov, glavno skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: C&G
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 16,263.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,263.000 SIT, 14,687.980 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-69822
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: drogovi: 1055 kosov, glavno skla-
dišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa
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merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Tehmar
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 27,966.258
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,740.000 SIT, 27,966.258 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-69823
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: drogovi; 5040 kosov, glavno skla-
dišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: J-Rupert
& Co. d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 38,160.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 47,353.600 SIT, 38,160.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-69824
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: drogovi; 6005 kosov, glavno skla-
dišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop D: Elektro-
nabava d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 74,080.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 74,080.500 SIT, 69,158.600 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-69825
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: vijaki; 128.690 kosov, glavno skla-
dišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Mini Te-
hno d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 9,626.287
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,335.596,24 SIT, 9,626.287
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: /

Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.

Ob-69826
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: vijaki; 61.000 kg, glavno skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Elektro-
nabava d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 7,625.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,164.000 SIT, 7,564.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-69827
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: transformatorske postaje; 19 ko-
sov, glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: C&G
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 24,351.990
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,901.500 SIT, 24,351.990 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
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Ob-69828
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  ener-
gije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: transformatorske postaje; 5 ko-
sov, glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  upoštevana  so  bila
vsa merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika, ki so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Elektro-
nabava d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 11,831.080
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,063.030 SIT, 11,831.080 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-69829
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: transformatorske postaje; 18 ko-
sov, glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila  za  izbor  najugodnejšega  ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: Elektro-
nabava d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 24,806.970
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,293.380 SIT, 24,806.970 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: /

Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.

Ob-69830
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: transformatorske postaje; 4 kosi,
glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa me-
rila za izbor najugodnejšega ponudnika, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop D: C&G
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 8,547.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,715.200 SIT, 8,547.600 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-69831
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: varovalke: 14.030 kosov, glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila  za  izbor  najugodnejšega  ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Elektrona-
bava d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 17,228.805
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 20,228.450 SIT, 17,228.805 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: /

Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.

Ob-69832
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: varovalke; 2.745 kosov, glavno
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Elektro-
nabava d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 15,379.540
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,665.550 SIT, 15,379.540 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

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. 34401/00001/2002 Ob-69554
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5,

8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, tele-
faks 07/34-81-131.
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3. Datum izbire: obvestilo o oddaji na-
ročila z dne 17. 4. 2002.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in vgrajevanje
tamponskega materiala za izdelavo fi-
nega planuma v povprečni deb. 15 cm;
izdelava finega planuma; dobava in
polaganje asfalta v kompletu z muldo v
sistemu bito drobir BD 16 in debelini 6
cm; čiščenje obstoječega asfaltnega
vozišča in pobrizg z bitumensko emul-
zijo ter dobava in polaganje asfaltnega
betona v sistemu AB 11 v debelini 3
oziroma  4 cm;  priprava  podlage  in
izdelava  asfaltne  mulde  debeline  6
oziroma  4 cm;  izravnava  asfaltnega
vozišča  z  asfaltno  maso  AB 0/11;
dosip  bankin;  območje  gradenj  so
lokalne  ceste  in  javne  poti  v  Občini
Trebnje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja ponudbena vrednost,
– rok plačila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 162,163.920
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik ne bo kori-
stil podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 164,136.648 SIT (z DDV),
162,163.920 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ne.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63178.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2002.

Občina Trebnje

Št. 110-1/02 Ob-69737
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: 29. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: HC Razdrto - Vipava, od-
sek Vipava - Podnanos; Gradnja priključ-
ka Vipava.

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 naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
673,872.909,77 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 919,929.472 SIT in
580,209.509,31 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba ponudnika z najnižjo ponud-
beno ceno ni bila izbrana, ker je bila nepra-
vilna.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen dne
15. 6. 2001, Ur. l. RS, št. 50/01.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

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

Št. 35205-003/02 Ob-69786
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Sv. Ana 17, 2233

Sv. Ana, 02/72-95-880.
3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
cevovoda krak – A.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: po razpisni dokumen-
taciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mariborski vodovod, d.d.,
Jadranska c. 24, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 13,236.781,55
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,056.300,40 SIT z 20% DDV,
13,236.781,55 SIT vključno z 20% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2002.

Občina Sveta Ana

Ob-69787
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-49,
faks 01/588-96-09.

3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter  kraj  izvedbe:  strojna  dela  pri
gradnji  vročevodnega  omrežja  in  pri-
ključkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost in pla-
čilni rok. Izbrani ponudnik je zbral najvišje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Santosa, d.o.o., Sloven-
čeva 15/c, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: cenik po popi-
su del je sestavni del pogodbe.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,835.106,56 SIT, 10,716.450 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: 17. 5. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 587 Ob-69813
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 34, 4204

Golnik, 04/25-69-442.
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
utemeljitev izbire: ponujena cena, rok
dokončanja del, plačilni pogoji, reference,
finančna usposobljenost ponudnika. Izbra-
ni  dobavitelj  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: 98,061.804,11
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 63,666.212 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: 17. 5. 2002.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Ob-69833
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadomestna novograd-
nja Osnovne šole Šmarje, gradbeno,
obrniško, inštalacijska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Plan invest d.o.o. in Gra-
mar d.o.o., oba iz Portoroža s skupno po-
nudbo.

7. Pogodbena vrednost:
179,607.086,87 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 232,111.720,36 SIT, 179,607.086,87
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.

Mestna občina Koper
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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. 02/2002-02 Ob-69555
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava Republike Slovenije, Šmartin-
ska 55, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: postavitev

sistema za elektronsko davčno poslova-
nje za potrebe Davčne uprave Republi-
ke Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 naročnik naročila ni oddal,
ker ni pridobil dveh samostojnih pravilnih
ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno.

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: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 5. 2002.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 40306/0006/2002-000205 Ob-69556
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske če-

te 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: podelitev

koncesije za opravljanje pokopaliških
storitev, pogrebne dejavnosti in ureja-
nja pokopališč za območje pokopališč
Galicija, Gotovlje, Žalec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca.
Razlog: sklep 30. seje Občinskega sveta
občine Žalec, št. 3201/001/99 z dne 9. 5.
2002.

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: Uradni list
RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002, Ob-64297.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2002.

Občina Žalec

Št. 40306/0007/2002-000205 Ob-69557
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ulica Savinjske če-

te 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00, faks
03/713-64-64.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: podelitev

koncesije za opravljanje pokopaliških
storitev, pogrebne dejavnosti in ureja-
nja pokopališč za območje pokopališč
Šempeter, Griže, Ponikva.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca.
Razlog: sklep 30. seje Občinskega sveta
občine Žalec, št. 3201/001/99 z dne 9. 5.
2002.

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 ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16 z dne 22. 2. 2002, Ob-64295.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2002.

Občina Žalec

Št. 351-06-07/01 Ob-69607
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Datum izbire: 16. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI)
za prenovo objekta stare porodnišnice
za potrebe Upravne enote Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno izdelane pro-

jektne dokumentacije v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe - skupaj največ 23
točk;

3. strokovna izobrazba kadrov - skupaj
največ 8 točk;

4. vzpostavljen sistem kakovosti v skla-
du z zahtevami standarda ISO 9001 - 4
točke.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Misel d.o.o., Cankarjeva
1, 6230 Postojna.

7. Pogodbena vrednost: 9,840.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29.400.000 SIT in 9.840.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Št. 5350-4/02-23 Ob-69649
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
čas in frekvenco.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju.

V tem primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v me-

roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c.
2, 1000 Ljubljana, je usposobljen kot edi-
ni ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje
za priznanje etalona za čas in frekvenco za
nacionalni etalon, za kar mu je bila v skla-
du s 4. členom Odredbe o nacionalnih eta-
lonih, izdana tudi Odločba o priznanju eta-
lona za čas in frekvenco za nacionalni eta-
lon. Zato je Urad dne 7. 5. 2002 sprejel
sklep o oddaji javnega naročila brez javne-
ga razpisa Slovenskemu institutu za kako-
vost in meroslovje, za opravljanje dejavno-
sti in izpolnjevanje obveznosti nosilca naci-
onalnega etalona enote za čas in frekven-
co na osnovi 2. točke prvega odstavka
20. člena ZJN, ki predvideva oddajo naro-
čila po postopku s pogajanji brez predho-
dne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenski institut za ka-
kovost in meroslvoje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,959.741
SIT.
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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 v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v uradnem listu republike slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za meroslovje

Št. 5350-3/02-23 Ob-69651
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
termodinamično temperaturo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju.

V tem primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v me-

roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za termodinamično tem-
peraturo za nacionalni etalon, za kar mu je
bila v skladu s 4. členom Odredbe o nacio-
nalnih etalonih, izdana tudi Odločba o priz-
nanju etalona za termodinamično tempera-
turo za nacionalni etalon. Zato je Urad dne
7. 5. 2002 sprejel sklep o oddaji javnega
naročila brez javnega razpisa Univerzi v Ljub-
ljani, Fakulteti za elektrotehniko, Laborato-
riju za metrologijo in kakovost, za opravlja-
nje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za ter-
modinamično temperaturo na osnovi 2. toč-

ke prvega odstavka 20. člena ZJN, ki pred-
videva oddajo naročila po postopku s poga-
janji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za
metrologijo in kakovost, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,415.948
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. šŠevilo 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 v uradnem
listu republike slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za meroslovje

Št. 5350-2/02-23 Ob-69652
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
električni tok.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju.

V tem primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v me-

roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.

Utemeljitev izbire: Slovenski institut za
kakovost in meroslovje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana, je usposobljen kot edini
ponudnik, saj edini izpolnjuje vse pogoje za
priznanje etalona za električni tok za nacio-
nalni etalon, za kar mu je bila v skladu s
4. členom Odredbe o nacionalnih etalonih,

izdana tudi Odločba o priznanju etalona za
električni tok za nacionalni etalon. Zato je
Urad dne 7. 5. 2002 sprejel sklep o oddaji
javnega naročila brez javnega razpisa Slo-
venskemu institutu za kakovost in meroslo-
vje, za opravljanje dejavnosti in izpolnjeva-
nje obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za električni tok na osnovi 2. toč-
ke prvega odstavka 20. člena ZJN, ki
predvideva oddajo naročila po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenski institut za ka-
kovost in meroslvoje – SIQ, Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,554.367
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 v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za meroslovje

Št. 5350-1/02-23 Ob-69653
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport, Urad RS za meroslovje.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 140,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti
nosilca nacionalnega etalona enote za
dolžino.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: na razpis se lahko
prijavijo le domače pravne osebe.

Ponudba se mora v celoti nanašati na
predmet naročila.

Merila za oceno ponudbe so:
– izpolnjevanje določil iz II. in III. pogla-

vja Odredbe o nacionalnih etalonih (Ur. l.
RS, št. 49/96);

– usklajenost z nacionalnimi potrebami
po vzdrževanju merilne sledljivosti na po-
dročju zadevne fizilkalne veličine;

– sposobnost opravljanja dejavnosti in
obveznosti nosilca nacionalnega etalona, ki
sledijo iz V. poglavja Odredbe o nacionalnih
etalonih;

– racionalnost, izpopolnjenost in var-
čnost vzpostavljenega sistema, potrebnega
za opravljanje dejavnosti nosilca nacional-
nega etalona;

– ustreznost ponudbene cene.
Urad lahko poleg oddaje ponudb zahte-

va od ponudnika tudi predstavitev dejavno-
sti, ki je vezana na predmet javnega naroči-
la, v njegovem meroslovnem laboratoriju.

V tem primeru Urad dodatno oceni:
– skladnost predstavljenega stanja v me-

roslovnem laboratoriju ponudnika z naved-
bami v ponudbi.
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Utemeljitev izbire: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za te-
hnološke meritve, Smetanova 17, 2000 Ma-
ribor, je usposobljen kot edini ponudnik, saj
edini izpolnjuje vse pogoje za priznanje eta-
lona dolžine za nacionalni etalon, za kar mu
je bila v skladu s 4. členom Odredbe o na-
cionalnih etalonih, izdana tudi Odločba o
priznanju etalona dolžine za nacionalni eta-
lon. Zato je Urad dne 7. 5. 2002 sprejel
sklep o oddaji javnega naročila brez javne-
ga razpisa Univerzi v Mariboru, Fakulteti za
strojništvo, Laboratoriju za tehnološke meri-
tve, za opravljanje dejavnosti in izpolnjeva-
nje obveznosti nosilca nacionalnega etalo-
na enote za dolžino na osnovi 2. točke pr-
vega odstavka 20. člena ZJN, ki predvideva
oddajo naročila po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za te-
hnološke meritve, Smetanova 17, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 11,525.940
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 v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za meroslovje

Št. 01/311904 Ob-69682
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 18. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalcev čiščenja prostorov v upravnih
zgradbah Mestne občine Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena - 75%,
– fiksnost cene - 5%,
– ISO 9000 - 10%,
– ISO 14000 - 10%,
izbira ponudnika je bila opravljena glede

na merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
– Manicom d.o.o., Linhartova 13, 1000

Ljubljana za sklope 1, 2, 3, 4, 5 in
– Čistoča d.o.o., Lobodova 18, 1236

Trzin za sklop 6.
7. Pogodbena vrednost:
Manicom d.o.o.:
– sklop 1 - 708.671,06 SIT,
– sklop 2 - 1,221.068,88 SIT,
– sklop 3 - 953.976,65 SIT,
– sklop 4 - 762.473,58 SIT,
– sklop 5 - 1,260.148,07 SIT in
Čistoča d.o.o.:
– sklop 6 - 680.098,57 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 - 5 ponudb,
– sklop 2 - 5 ponudb,
– sklop 3 - 4 ponudbe,
– sklop 4 - 4 ponudbe,
– sklop 5 - 6 ponudb,
– sklop 6 - 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 889.312,70 SIT, 658.771,50

SIT,
– sklop 2: 2,986.592 SIT, 1,221.068,88

SIT,
– sklop 3: 1,208.370,42 SIT,

953.976,65 SIT,
– sklop 4: 977.828.71 SIT, 762.473,58

SIT,
– sklop 5: 2,883.668 SIT, 1,260.148,07

SIT,
– sklop 6: 740.745,18 SIT, 595.848,16

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-55230.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 5. 2002.

Mestna občina Ljubljana

Št. 18 Ob-69760
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: 7. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozniške

storitve materiala v letu 2002.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila:
– cena: največ 150 točk,
– reference: največ 30 točk,
Ponudba ponudnika, ki je bil izbran je

najbolj ustrezala objavljenim merilom in je
dosegla najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vinko Zajc, s.p. avtopre-
vozništvo, Velika Ilova gora 12, Videm.

7. Pogodbena vrednost:
– cena obratovalne ure: 3.700 SIT/uro,
– cena za 1 m3 prepeljanega materiala

na relaciji kamnolom Verd – odlagališče Bar-
je: 830 SIT/m3,

– cena za 1 m3 prepeljanega materiala
znotraj odlagališča: 212 SIT/m3.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejetih po-
nudb 6, od tega 3 nepravilne.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– cena obratovalne ure: 6.200 SIT/uro
– 3.700 SIT/uro,

– cena za 1 m3 prepeljanega materiala
Verd – Barje: 946 SIT/m3 – 780 SIT/m3,

– cena za 1 m3 prepeljanega materiala zno-
traj odlagališča: 454 SIT/m3 – 212 SIT/m3.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obvestilo o oddaji naročila je zaradi
pritožbe na Revizijsko komisijo objavljeno
šele v maju 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 5. 2002.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 18 Ob-69761
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, faks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb

je bilo 3. 4. 2002 ob 9. uri.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija čr-

nih odlagališč.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – 50 točk, popust pri
količinah nad 500 m3 – 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Transport in gradbena
mehanizacija Anton Dolinšek s.p., Orlova
ulica 18, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost del znaša 950 SIT za 1 m3.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3.808,35 SIT za 1 m3; 950 SIT za
1 m3.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. z dne 1. 3. 2002, št. 19, Ob-64853.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana

Ob-69788
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Jane-

za Oražma Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, Ri-

bnica.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zobotehnič-

ne storitve za potrebe ZD Ribnica:
– lokacija Sodražica: zobozdravstvo –

odrasli: 6.250 točk,
– lokacija Ribnica:

– zobozdravstvo – odrasli: 25.000
točk,

– zobozdravstvo – ortodont: 2.600
točk.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– lokacija Sodražica: Pajk Anton, zas.
zdr. delavec – zobotehnik, Sodražica, Za-
voda 20,

– lokacija Ribnica: Križ Darko, zobote-
hnik, Majnikova 1, Ribnica.

7. Pogodbena vrednost:
– lokacija Sodražica: 2,812.500 SIT,
– lokacija Ribnica: 11,250.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– lokacija Sodražica: 2,843.750 SIT,
2,812.500 SIT,

– lokacija Ribnica: 11,375.000 SIT,
11,250.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 5. 2002.

Zdravstveni dom
dr. Janeza Oražma Ribnica

Št. 10/02 Ob-69789
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

meritev za SEV (1A, zap. št. 12).
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev  izbire:  oddaja  naročila  po
postopku s pogajanji brez predhodne
objave, v skladu s 3. točko 110. člena
ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vid-
mar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,545.000
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: 10. 4. 2002.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 18/02 Ob-69790
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: revizijsko

popravilo parne lokomotive LBV-04 in
zbiralnika pare 1901 (1A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 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: /
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. 5. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 15/02 Ob-69791
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 3. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: remont tur-

boagregata (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena vrednost s pla-
čilnimi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental,
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 66,620.473
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,774.210 SIT, 66,620.473 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. 5. 2002.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 14/02 Ob-69792
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija

prvega pregrevalnika kotla 1 (1A, zap.
št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost s pla-
čilnimi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental,
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,200.000 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,999.700 SIT, 1,200.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 96 z dne 30. 11. 2001, Ob-59450.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 16/02 Ob-69793
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

tlačnega dela kotla – merilni del (1A,
zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost s pla-
čilnimi pogoji do 100 točk; naročilo je bilo
oddano kandidatu, ki je prejel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental,
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,323.600
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 5,713.000 SIT, 4,323.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 96 z dne 30. 11. 2001, Ob-59450.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2002.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 13/02 Ob-69794
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vgradnja

pretvornika elektroenergetske opreme
frekvenčnega pretvornika za črpalko
hladilne vode 450 KW (1A, zap. št. 1).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena s plačilni-
mi pogoji do 70 točk; reference: oprema
do 15 točk, izvajalec do 5 točk; kompatibil-
nost opreme z obstoječo do 5 točk; dobav-
ni rok do 5 točk. Naročilo je bilo oddano
ponudniku, ki je prejel največje število točk
po navedenih merilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunaj-
ska 22, 1511 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
30,764.540,13 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,301.498 SIT, 30,764.540,13 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. 5. 2002.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
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Javni razpisi

Spremembe

Št. 012-52/2002 Ob-69774
V javnem razpisu za spodbujanje nepo-

srednih tujih investicij, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002,
Ob-68518 (str. 3514, 3515) se spremeni
točka 2.2) tako, da se črta peta alinea
“stroške, povezane z začetnim usposab-
ljanjem delavcev (le za razvojno razisko-
valne enote)”.

V javnem razpisu za spodbujanje novih
domačih institucij v regije, ki zaostajajo v
razvoju in imajo najvišjo stopnjo brezposel-
nosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68514 (str. 3515,
3516) se spremeni točka 2.2) tako, da se
črta peta alinea “stroške usposabljanja
novo zaposlenih delavcev”.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-69749
Na podlagi določil 22. člena statuta (Ur.

l. RS, št. 87/2001) in Pravilnika o sofinan-
ciranju in donatorstvu objavlja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje in donatorstvo

programov ter projektov v letu 2002
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slove-
nija (v nadaljevanju Zavod).

II. Predmet javnega razpisa:
1. sofinanciranje tiskanih in elektronskih

izdaj v letu 2002 za informiranje javnosti o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju. Pri tem bodo imeli prednost:

– izdajateljski projekti namenjeni infor-
miranju zavarovanih oseb o pravicah iz ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja in po-
stopkih za njihovo uresničevanje,

– periodične in neperiodične strokovne iz-
daje namenjene izobraževanju zdravnikov in
drugega zdravstvenega osebja oziroma doku-
mentiranju ali prenosu znanj za upravljanje ka-
kovosti pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti ;

2. sofinanciranje programov in projektov
promocije zdravja; prednost pri tem bodo
imele nevladne organizacije in društva

3. donatorstvo programov in projektov
za bolj kakovostno življenje z boleznijo; pre-
dnost pri tem bodo imele nevladne organi-
zacije in društva

III. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

IV. Rok izvedbe del: v letu 2002 oziroma
skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod
sklenil z izbranimi ponudniki.

V. Pogoji in merila za izbiro najugodnej-
šega ponudnika: pogoji in merila so razvidni
iz Pravilnika o sofinanciranju in donatorstvu
ZZZS, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje
navedene v tem pravilniku. Nepopolnih vlog
naročnik ne bo upošteval in jih bo izločil iz
postopka ocenjevanja.

Vloge v zaprtih ovojnicah (kuvertah) in
jasno označene z napisom “Javni razpis za

sofinanciranje in donatorstvo programov in
projektov v letu 2002 - Ne odpiraj” morajo
biti predložene najkasneje do ponedeljka
24. 6. 2002 do 9. ure na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana. Tako označene
zaprte vloge morajo prispeti na ta naslov
(vložišče) v navedenem roku ne glede na
vrsto prenosa.

VI. Javno odpiranje ponudb: pravilno oz-
načene in v roku dostavljene ponudbe bodo
javno odprte dne 26. 6. 2002 ob 11. uri na
naslovu Miklošičeva 24, v računalniški učil-
nici v kleti - št. sobe 008.

VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: po-
nudniki bodo obveščeni o izbiri s pisnim skle-
pom v roku 8 dni od dneva sprejema sklepa
o izbiri na Upravnem odboru Zavoda.

VIII. Ostale informacije: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS od 8. do 12. ure v sobi 104/I
poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije na Miklošičevi 24, Ljub-
ljana. Prijavitelji lahko razpisno dokumenta-
cijo naročijo tudi pisno na navedeni naslov,
preko e-maila (bojana.kusar@zzzs.si) ali na
domači strani Zavoda na internetu
(http:www.zzzs.si/Novosti). Dodatne infor-
macije o razpisu so na voljo pri Bojani Ku-
šar, ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
01/ 30-77-434, faks: 01/ 23-12-182.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-69609
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), Pravilnika o financiranju in sofinanci-
ranju mednarodnega znanstvenega sodelo-
vanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99 in 46/01), Spora-
zuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o
sodelovanju na področju znanosti in tehnolo-
gije (Ur. l. SFRJ – MP, št. 6/82) – velja v RS
od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o nasledstvu
sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japon-
sko (Ur. l. RS, št. 8/94, MP 2/94) in Memo-
randuma o soglasju o znanstvenem sodelo-
vanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije in Japonskim
združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS)
z dne 6. 4. 2001, Ministrstvo Republike Slo-
venije za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja z Japonsko v obdobju od
1. 4. 2003 do 31. 3. 2004 (znanstveni
obiski in podoktorske štipendije JSPS)

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje kratkoročnih obiskov na

Japonskem (14 do 60 dni) v skupnem traja-
nju 180 dni v obdobju od 1. aprila 2003 do
31. marca 2004;

– sofinanciranje dolgoročnih obiskov na
Japonskem (3 do 10 mesecev) v skupnem
trajanju 10 mesecev v obdobju od 1. aprila
2003 do 31. marca 2004;

– tri 12- do 24-mesečne podoktorske
štipendije JSPS na Japonskem za Japon-
sko fiskalno leto 2003 (od 1. 4. 2003 do
31. 3. 2004).

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– vloge za sofinanciranje znanstvenih
obiskov na Japonskem in za podoktorske
štipendije se lahko nanašajo na sodelova-
nje z japonskimi raziskovalnimi inštitucijami,
ki delujejo pod okriljem japonskega Mini-
strstva za šolstvo, kulturo, šport, znanost in
tehnologijo;

– Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport in Japonsko zdru-
ženje za spodbujanje znanosti (JSPS) bo-
sta sofinancirala sodelovanje na področjih
naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, bi-
otehničnih, družboslovnih in humanističnih
ved.

Na razpis se lahko prijavijo domače prav-
ne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskoval-
no dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določe-
ne z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91-I).

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predlaganega

sodelovanja,
– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa (znanstveni obiski) je
3,500.000 SIT. Vse stroške v zvezi s šti-
pendijami, vključno z mednarodnimi prevoz-
nimi stroški, krije JSPS.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. 4. 2003.

7. Vloge za sofinanciranje obiskov mora-
jo biti pripravljene v skladu z navodili, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga za
javni razpis za sofinanciranje znanstvenega
sodelovanja z Japonsko” ter navedbo na-
slova vlagatelja na ovojnici morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Glavna
pisarna, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

9. Pravilno označene vloge za sofinanci-
ranje morajo ne glede na način prenosa na
gornji naslov prispeti do vključno petka, 20.
septembra 2002 do 12. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za vodenje postopka. Nepravo-
časno prispelih in nepravilno opremljenih
oziroma oddanih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene pošiljateljem.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, 23. sep-
tembra 2002 ob 9. uri.

12. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji pisno obveščeni po uskladitvi izbora z
Japonskim združenjem za spodbujanje zna-
nosti (JSPS), praviloma najpozneje 30 dni
pred načrtovanim datumom začetka obiska.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Alenki Mihailovski (tel. 01/478-46-90,
alenka.mihailovski@gov.si).

Razpisna dokumentacija (obrazci za pri-
javo obiskov ter navodila za pripravo vlog) je
dosegljiva po objavi razpisa na spletni strani
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MŠZŠ in v Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Ljubljana, Trg OF 13, vsak delovni
dan med 8. in 16. uro.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 798/2002 Ob-69558
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), Pravilnika o financiranju in sofinan-
ciranju mednarodnega znanstvenega sode-
lovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98 in 48/99 in 46/01), Spora-
zuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o
sodelovanju na področju znanosti in tehno-
logije (Ur. l. SFRJ – MP št. 6/82) – velja v
RS od 19. 2. 1994 na podlagi Akta o na-
sledstvu sporazumov nekdanje SFRJ z Ja-
ponsko (Ur. l. RS, št. 8/94, MP 2/94) in
Memoranduma o soglasju o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Ja-
ponskim združenjem za spodbujanje znano-
sti (JSPS) z dne 6. 4. 2001, Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih raziskovalnih

projektov in strokovnih srečanj z
Japonsko

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje dvostranskih strokovnih

srečanj (seminarjev) v obdobju od 1. 4.
2003 do 31. 3. 2004,

– sofinanciranje dveletnih skupnih razi-
skovalnih projektov v obdobju od 1. 4. 2003
do 31. 3. 2005.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– vloge za sofinanciranje se lahko nana-

šajo na znanstveno sodelovanje z japonski-
mi raziskovalnimi institucijami, ki delujejo
pod okriljem japonskega Ministrstva za šol-
stvo, kulturo, šport, znanost in tehnologijo;

– sofinancirano bo sodelovanje na po-
dročjih naravoslovnih, tehničnih, medicin-
skih, biotehničnih, družboslovnih in huma-
nističnih ved.

4. 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, št. 8/91-I).

5. Vsebine predlogov projektov se morajo
navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport financirane programe JRO ali
s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte te-
meljnega in aplikativnega raziskovanja, ali s
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
sofinancirane mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. okvirnem programu EU na
področju raziskav, tehnološkega razvoja in
predstavitev) oziroma na s strani Ministrstva za
gospodarstvo sofinancirane razvojno tehnolo-
ške projekte, ki zagotavljajo osnovni vir finan-
ciranja predvidenih raziskav.

6. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni

in gospodarski razvoj Republike Slovenije,

– znanstvena odličnost in/ali aplikativ-
nost raziskav,

– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja,
– dosedanje sodelovanje z japonskim

partnerjem.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 13,000.000 SIT.
8. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. 4. 2003.
9. Vloge za sofinanciranje morajo biti pri-

pravljene skladno z navodili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Japonski par-
tnerji morajo vloge za sofinanciranje predlo-
žiti Japonskemu združenju za spodbujanje
znanosti (JSPS).

10. Pisne vloge z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga
za javni razpis za sofinanciranje skupnih ra-
ziskovalnih projektov in strokovnih srečanj z
Japonsko” ter navedbo vlagatelja na ovojni-
ci morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojni-
cah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Glavna pisarna, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

11. Vloge morajo prispeti v glavno pisar-
no Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke, do vključno petka, 13.
septembra 2002 do 12. ure.

12. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija za vodenje postopka.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih oziroma oddanih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošilja-
teljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, v ponedeljek, 16. septembra
2002 ob 9. uri.

14. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni po uskladitvi izbora z Japon-
skim združenjem za spodbujanje znanosti
(JSPS), predvidoma v februarju 2003.

15. Informacije v zvezi z razpisom ter
razpisno dokumentacijo dobijo interesenti
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, pri Alenki Mihailovski
(tel. 01/478-46-90, alenka.mihailov-
ski@gov.si). Razpisna dokumentacija je do-
segljiva po objavi tega razpisa na domači
strani ministrstva.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-69689
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99, 124/00), Zakona o izvrše-
vanju proračuna RS za leto 2002/2003 (Ur.
l. RS št. 103/01), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00 in
9/01) in 32. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) objavlja Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja

odraslih v šolskem letu 2002/2003
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje

izobraževalnih programov in infrastrukturnih
dejavnosti v izobraževanju odraslih.

A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. izobraževanje po programu UŽU

»Most do izobrazbe»,
2. izobraževanje po programu UŽU »Be-

remo in pišemo skupaj»,
3. študijski krožki,
4. državljansko in splošno izobraževanje

za prebivalstvo s področja demokracije in
človekovih pravic,

5. izobraževanje starejših odraslih,
6. računalniško opismenjevanje odraslih

za uporabo interneta,
7. usposabljanje za uveljavljanje pose-

bnih pravic manjšin in odraslih s posebnimi
potrebami.

B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraže-
vanju odraslih:

1. program lokalnih svetovalnih središč,
2. program splošnoizobraževalnih sre-

dišč za samostojno učenje,
3. program osrednje in regionalnih borz

znanja,
4. razvoj modelov samoevalvacije kako-

vosti izobraževanja odraslih v javnih zavo-
dih,

5. koordinacija prireditev v Tednu vse-
življenjskega učenja,

6. prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja,

7. razvoj novih javno veljavnih progra-
mov in učnih virov v izobraževanju odraslih,

8. projekti vključevanja v programe
Evropske unije.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki

se dodeljujejo na podlagi tega javnega raz-
pisa, je 333,159.000 SIT.

III. Pogoji in merila za izbiro
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje,

ki so določeni z javnim razpisom. Podro-
bnejša merila za izbiro prijaviteljev so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

1. Na razpis za sofinanciranje izobra-
ževalnih programov se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe, ki imajo registrirano
izobraževalno dejavnost, za infrastruktur-
ne dejavnosti pa pravne in fizične osebe,
ki imajo registrirano razvojno-raziskovalno
dejavnost ali izpolnjujejo pogoje za posa-
mezno infrastrukturno dejavnost, ki jo na-
vedejo v prijavi (v nadaljnjem besedilu:
“prijavitelji”).

2. Prijavitelji za izobraževalni program
pod točko A1 morajo:

– razpolagati z najmanj 2 kandidatoma
za učitelja z univerzitetno izobrazbo, od te-
ga z enim z družboslovno smerjo,

– priložiti dokazilo Andragoškega centra
Republike Slovenije (v nadaljevanju ACS),
da sta kandidata ustrezna za usposabljanje
po posebnem programu za učitelje v pro-
gramu UŽU – MI,

– razpolagati s 5 osebnimi računalniki z
osnovno programsko opremo in dostopom
do interneta.

Izbrani prijavitelji bodo sofinancirani po
vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih pro-
gramov pri MŠZŠ.

3. Prijavitelji za izobraževalni program
pod točko A2 morajo:

– razpolagati z najmanj 2 kandidatoma
za učitelja z univerzitetno izobrazbo, od te-
ga z enim z družboslovno smerjo,

– priložiti dokazilo ACS, da sta kandida-
ta ustrezna za usposabljanje po posebnem
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programu za učitelje v programu UŽU –
BIPS,

– razpolagati s 5 osebnimi računalniki z
osnovno programsko opremo in dostopom
do interneta.

Izbrani prijavitelji bodo sofinancirani po
vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih pro-
gramov pri MŠZŠ.

4. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točko A3 morajo:

– razpolagati z usposobljenimi mentorji
oziroma vodji študijskih krožkov po progra-
mu ACS »Usposabljanje za vodje in mentor-
je študijskih krožkov« o čemer morajo prilo-
žiti potrdilo.

5. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkami A4, A5, A6 in A7 morajo prijavi
na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali
po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel
za to pristojni organ, priložiti izobraževalni
program, ki ga nameravajo izvajati. V njem
morajo biti navedeni:

– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vklju-

čitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi ali te-

me,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični

in praktični del),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek, sto-

pnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe (organizirano izobraže-

valno delo, medijsko podprte izobraževalne
oblike, zaokrožen cikel različnih krajših pre-
davanj, javne tribune, učne delavnice ipd.),

– kraj izvedbe.
Pogoj za sofinanciranje pri teh progra-

mih, razen za računalništvo, je, da traja pro-
gram najmanj 25 ur.

Pogoj za sofinanciranje računalniških
programov je, da trajajo najmanj 20 ur in
usposabljajo za splošno uporabo interneta.

6. Prijavitelji za dejavnost pod točko B1
morajo:

– razpolagati z usposobljenimi svetoval-
ci za delo v svetovalnih središčih po progra-
mu ACS »Svetovanje v izobraževanju odra-
slih« in

– priložiti model delovanja lokalnega sve-
tovalnega središča.

7. Prijavitelji za dejavnosti pod točko B2
morajo:

– razpolagati z usposobljenim strokov-
nim delavcem na dveh seminarjih ACS:
»Uvodni seminar o postavitvi in vodenju sre-
dišča za samostojno učenje« in »Svetovanje
in mentorstvo pri samostojnem učenju in
izobraževanju na daljavo« in

– priložiti program delovanja.
8. Prijavitelji za dejavnosti pod točko B3

morajo:
– v okviru svoje dejavnosti izvajati pro-

gram osrednje ali regionalne borze znanja
in

– priložiti program delovanja.
9. Prijavitelji za dejavnosti pod točko B4

morajo imeti:
– zagotovljeno projektno skupino, ki jo

sestavljajo: direktor oziroma ravnatelj, vodja
izobraževanja odraslih za srednje šole ozi-
roma vodja enega izmed izobraževalnih po-
dročij na ljudski univerzi, trije učitelji, ki pou-
čujejo odrasle,

– vsaj tri leta izkušenj z izvajanjem izo-
braževanja odraslih,

– vsaj 50 vpisanih odraslih v zadnjih dveh
šolskih letih.

10. Prijavitelji za dejavnosti pod točka-
ma B5 in B6 morajo prijavi na razpis priložiti
podroben načrt izvedbe, v katerem morajo
biti navedeni:

– cilji,
– vsebina z navedbo predvidenih:

– sodelujočih (pod)izvajalcev TVU
2002 (število in struktura),

– prireditev in drugih akcij,
– ukrepov za medijsko in vizualno pro-

mocijo,
– načinov sofinanciranja,

– pričakovani rezultati,
– odgovorni nosilec ter izvajalci,
– terminski načrt.
11. Prijavitelji za dejavnost pod točko

B7 morajo prijavi na razpis priložiti podro-
ben načrt dela, v katerem morajo biti nave-
dene sestavine:

– ime prijavljene dejavnosti,
– utemeljitev,
– primerljivost na mednarodni ravni,
– vsebina in cilji,
– predvideni rezultati,
– predviden potek dela,
– podatki o pripravljalcih.
12. Prijavitelji za dejavnost pod točko

B8 morajo prijavi na razpis priložiti podro-
ben načrt izvedbe, v katerem morajo biti
navedeni:

– vsebina in cilji,
– metodologija izvedbe,
– pričakovani rezultati,
– odgovorni nosilec ter izvajalci,
– roki za izvedbo,
– dokazila o vključenosti v katerega od

programov Evropske unije,
– finančni načrt s podatki o sofinancer-

jih.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

ne bo upoštevalo morebitnih prijav javnih
zavodov, ki opravljajo razvojno in svetoval-
no delo v vzgoji in izobraževanju, Zveze ljud-
skih univerz Slovenije in drugih javnih zavo-
dov za izobraževanje odraslih za tiste izo-
braževalne programe in infrastrukturne de-
javnosti, ki jih (so)financira na podlagi letnih
načrtov in neposrednih pogodb, prijav, po-
vezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb
in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in
usposabljanjem strokovnih delavcev, ki de-
lajo v vzgoji in izobraževanju.

IV. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 20 dni po objavi

tega razpisa.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso

potrebno dokumentacijo morajo biti posla-
ne priporočeno po pošti na Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za izobra-
ževanje odraslih, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na.

Prijave morajo biti poslane na naslov mi-
nistrstva na obrazcih za prijavo na razpis v
zaprti ovojnici z označenim imenom in na-
slovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne
odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanci-
ranje izobraževanja odraslih v šolskem letu
2002/2003« na prednji strani kuverte.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.

Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo
izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na
predpisanem obrazcu.

V. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu razpisa

V skladu z drugim odstavkom 76. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne
bo javno.

Prijavitelji bodo o izboru pisno obvešče-
ni v 45 dneh po poteku prijavnega roka.

VI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavite-

lji dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno
v tajništvu Sektorja za izobraževanje odra-
slih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trubarjeva 3 v Ljubljani, v delovnem času,
pri Marini Horvat. Dostopna je tudi na splet-
nih straneh http://www.mszs.si/slo/sol-
stvo/javni_razpisi.asp
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-69666
Odbor za podeljevanje nagrad RS na po-

dročju šolstva objavlja na podlagi 7. člena
Zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Ur. l. RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS
na področju šolstva

javni razpis
nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 2002

1. Naziv razpisovalca: Odbor za podelje-
vanje nagrad Republike Slovenije na podro-
čju šolstva.

2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva.

3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na podro-

čju šolstva se podeljujejo za najvišje dosež-
ke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za
pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoi-
zobraževalne prakse ter razvoju organiza-
cije vzgojnoizobraževalnega procesa, za
uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter
za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne mo-
rejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.

Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija s po-
dročja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega
šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok
in mladostnikov z motnjami v razvoju, sred-
njega šolstva, izobraževanja odraslih, višje-
ga in visokega šolstva, dijaških in študent-
skih domov, šolstva pripadnikov madžarske
in italijanske narodnostne skupnosti in Ro-
mov, šolstva pripadnikov slovenske manjši-
ne v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter
dopolnilnega pouka slovenskega jezika in
kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Po-
sameznik, skupina, zavod ali druga organi-
zacija lahko dobi nagrado samo enkrat.

Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
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Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za
življenjsko delo, če je na posameznem po-
dročju deloval(-a) najmanj 30 let.

4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno

vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in orga-
nizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča po-
gojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:

– da je dosegel(-la) v šolski praksi oziro-
ma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.

4.2. Nagrada za avtorsko delo na podro-
čju učbenikov in učnih pripomočkov se lah-
ko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogo-
jem, opredeljenim v 3. točki tega razpisa,
poleg tega pa še:

– da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokov-
na kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil(-a) več uč-
nih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje in
izobraževanja.

4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znan-
stvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča po-
gojem, opredeljenim v 3. točki tega razpi-
sa, poleg tega pa še:

– da je v zadnjih petih letih napisal(-a) in
objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno delo
s področja vzgoje in izobraževanja, ki je
pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.

4.4. Nagrada za življenjsko delo na po-
dročju vzgoje in izobraževanja se lahko po-
deli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v 3. točki tega razpisa, poleg
tega pa še:

– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študen-
tje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne
uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na do-
mačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nad-
povprečne rezultate pri vzgojnem, svetoval-
nem, mentorskem delu, strokovnem ali znan-
stveno-raziskovalnem delu, ali če se je vidno
uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, po-
diplomskega izobraževanja oziroma stalnega
strokovnega spopolnjevanja učiteljev(-ic) ozi-
roma vzgojiteljev(-ic).

5. Obvezne sestavine predloga za na-
grado:

– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,

– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove
stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,

– ime zavoda ali druge organizacije, na-
slov, natančen opis dejavnosti,

– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
6. Obrazec za prijavo na razpis (neobve-

zen) in dodatne informacije dobite pri Ro-
zmeri Žilevski (Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport), tel. 01/478-53-84. Obrazec
je dosegljiv tudi na internetu na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_raz-
pisi.asp.

7. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z oz-
načbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport RS, Sektor za osnov-
no šolstvo, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,

s pripisom: “Ne odpiraj – Razpis za nagrade
na področju šolstva”, ali pa jih lahko na gornji
naslov tudi osebno prinesejo do četrtka,
30. avgusta 2002, do 12. ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-69569
Javni sklad Republike Slovenije za regio-

nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti sloven-
skega podeželja (v nadaljevanju: javni sklad),
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, objavlja

javni razpis
za izvajanje notranje revizije v javnem

skladu
1. Naročnik: Javni sklad Republike Slo-

venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica.

2. Predmet javnega naročila je izvajanje
notranje revizije javnega sklada.

3. Pravna podlaga za opravljanje notra-
nje revizije je:

– 47. člen Zakona o javnih skladih (Ur. l.
RS, št. 22/00);

– Pravilnik o notranji reviziji javnega skla-
da.

4. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika (30%);
– reference oziroma delovne izkušnje pri

reviziji drugih uporabnikov enotnega kon-
tnega načrta,… (40%);

– cena (30%).
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnovne podatke o ponudniku;
– obrazec BON-3, izdan po 1. 1. 2002;
– navedbo stalno zaposlenih strokovnih

kadrov ponudnika z navedbo kvalifikacije,
dodatnega izobraževanja in delovnih izku-
šenj na področju notranje revizije;

– reference ponudnika;
– specifikacijo ponudbe s ceno po enoti
Ponudba mora veljati do 15. 7. 2002.
7. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-

cijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba – notranja revizija”,
na naslov: Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica.

8. Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni v roku 14 dni po izteku roka za
oddajo ponudbe.

9. Pravilnik o notranji reviziji javnega skla-
da je interesentom na voljo na sedežu jav-
nega sklada. Kontaktna oseba je Štefka Kr-
kovič, tel. 01/836-19-53.

Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj

in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja

Št. 811-00 Ob-69667

Javni razpis
za izbiro izvajalca projekta

Subvencioniranje obštudijskega
izobraževanja pri Študentski

organizaciji Univerze v
Ljubljani v študijskem letu 2002/2003

1. Naročnik: Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), Ljub-
ljana, Kersnikova 4.

2. Predmet: predmet javnega razpisa
je izbira izvajalcev dejavnosti Subvencio-
niranje obštudijskega izobraževanja v štu-
dijskem letu 2002/2003, ki obsega uspo-
sabljanje kandidatov za voznike motornih
vozil (A in B kategorije) ter krajše (neka-
jurne) in daljše (eno in več tedenske) te-
čaje, seminarje, delavnice na naslednjih
področjih:

– tuji jeziki,
– komunikacija (retorika, javno nasto-

panje, poslovni bonton...),
– iskanje zaposlitve (pisanje prošenj,

kadrovske agencije, obnašanje na razgo-
voru, način izbire...),

– računalništvo,
– fotografske delavnice.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki:
– status: pravna oseba, ki v svoji

osnovni dejavnosti opravlja izobraževanje
odraslih in mladine,

– kadrovska struktura: najmanj en za-
poslen z višjo ali visoko izobrazbo,

– ustrezni delovni in tehnični pogoji:
primerno opremljeni prostori, ki morajo
biti dostopni invalidom,

– finančno urejeno računovodsko po-
slovanje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: relevantnost ponudbe za pred-
met razpisa, popolnost ponudbe, referen-
ce ponudnika (uveljavljenost in uspešnost
ponudnika, udeležba študentov...), finan-
čna učinkovitost, dostopnost cen za štu-
dente, popusti, kakovost ponudbe.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
prostorih Študentske organizacije Univer-
ze v Ljubljani, Kersnikova 4, soba 203, 2.
nadstropje, vsak delovnik med 10. in 11.
uro, ali poiščejo na internetu
(http://www.sou.uni-lj.si).

6. Rok predložitve ponudbe: ponudbe
morajo biti predložene do vključno 14. 6.
2002.

7. Način predložitve ponudbe: ponud-
be morajo biti poslane izključno po pošti
kot priporočena pošiljka, na naslov Štu-
dentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Ne odpiraj – Ponudba – Razpis za sub-
vencioniranje obštudijskega izobraževanja
za študijsko leto 2002/2003”.

8. Odpiranje ponudb: ne bo javno.
9. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-

pisa obveščeni najpozneje do 5. 7. 2002.
10. Dodatne informacije: vse dodatne in-

formacije lahko ponudniki dobijo (do 13. 6.
2002) ob torkih in četrtkih med 10. in 11.
uro, na Kersnikovi 4 v Ljubljani, pri Mojci
Remec Rojec, tel. 01/43-80-207 in pri Maji
Markeljc, tel. 031/245-960.

Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani

(ŠOU v Ljubljani)

Št. 35 Ob-69685

Na podlagi sklepa sveta zavoda, z dne
14. 5. 2002, objavlja Zavod za šport Slo-
venije
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javni razpis
za sofinanciranje projektov

spodbujanja, uporabe in razširjanja
elektronskega poslovanja v športnih

organizacijah
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Zavod

za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljub-
ljana.

II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabi-
mo k oddaji predlogov projektov za sofinan-
ciranje informacijske infrastrukture športnih
zvez in zavodov, ki delujejo na nacionalni in
lokalni ravni. Zavod za šport Slovenije bo
sofinanciral dostop do interneta, nakup
strojne in programske opreme ter računal-
niška usposabljanja administrativnih delav-
cev zaposlenih v omenjenih športnih orga-
nizacijah.

III. Višina in namen sredstev: v skladu s
sprejetim sklepom sveta Zavoda za šport
Slovenije, na seji dne 14. 5. 2002, znaša
višina razpoložljivih sredstev 13,000.000
SIT. Zavod bo sofinanciral projekte do 50%
od celotne vrednosti projekta.

Sredstva se namenijo za projekte zvez in
zavodov, na nacionalni in lokalni ravni, kate-
rih cilj je vzpostavitev ustrezne informacij-
ske infrastrukture, pospeševanje uporabe
elektronskega poslovanja ter izboljšanja ra-
čunalniške pismenosti administrativnih de-
lavcev zaposlenih v športnih zvezah in zavo-
dih.

Sredstva se bodo glede na namen raz-
delila v naslednjem razmerju:

– do 30% od razpoložljivih sredstev za
dostop do interneta,

– do 60% od razpoložljivih sredstev za
nakup strojne in programske opreme,

– do 10% od razpoložljivih sredstev za
računalniška usposabljanja administratitvnih
delavcev.

IV. Pogoji: sredstva po tem razpisu lahko
pridobijo prosilci, ki imajo status nacionalne
panožne športne zveze, nacionalne športne
zveze, občinske športne zveze, medobčin-
ske športne zveze in javnih zavodov za šport.

V. Merila za izbor
Sredstva se bodo prosilcem dodeljevala

na podlagi naslednjih meril:
1. odgovorna oseba za informatiko špor-

tne organizacije (vrednost merila do 10
točk),

2. število zaposlenih (redno ali honorar-
no) v administraciji zveze (vrednost merila
do 10 točk),

3. velikost članstva (športnih društev
včlanjenih v zvezo) organizacije (vrednost
merila do 20 točk),

4. uporaba spletnih aplikacij ŠPiC, za
elektronsko poslovanje (vrednost merila do
30 točk),

5. ustreznost informacijske infrastruktu-
re organizacije (stanje programske in stroj-
ne opreme na podlagi popisa) za izvedbo
predlaganega projekta (vrednost merila do
10 točk),

6. kakovost vsebine projekta z naslovom
“spodbujanje, uporabe in razširjanja elek-
tronskega poslovanja v športnih organizaci-
jah”, v kateri bo organizacija jasno opredeli-
la cilje in aktivnosti za pospeševanje upora-
be in razširjanja elektronskega poslovanja
med članicami zveze (vrednost merila do
20 točk).

Finančna sredstva bodo športnim orga-
nizacijam razdeljena sorazmerno, glede na
doseženo število točk po merilih.

VI. Prijava na razpis mora vsebovati iz-
polnjen, podpisan in ožigosan razpisni
obrazec za prijavo na razpis. Upoštevani
bodo le tisti prejeti razpisni obrazci, ki bo-
do izpolnjeni s pomočjo spletne aplikacije
“Razpis ŠPiC”, dostopne na spletni strani
www.spic.tv. Razpisna komisija bo upošte-
vala samo tiste prijave, ki bodo poleg dru-
gih podatkov iz obrazca vsebovale tudi vse-
bino projekta.

VII. Oddaja prijave
Prijava na razpis mora biti oddana v za-

prti ovojnici z navedbo točnega naslova pri-
javitelja in oznako: “Sofinanciranje projek-
tov spodbujanja, uporabe in razširjanja
elektronskega poslovanja v športnih orga-
nizacijah” in napisom: “Ne odpiraj – prijava
na javni razpis”.

Prosilci lahko oddajo prijavo na sedežu
zavoda ali pošljejo na naslov: Zavod za
šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljub-
ljana.

VIII. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav je 30 dni po tej

objavi. Šteje se, da je prijava prispela pra-
vočasno, če je bila oddana zadnji dan roka
za oddajo prijav do 15. ure, na sedežu
Zavoda za šport Slovenije ali oddana na
pošti s priporočeno pošiljko.

IX. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela

31 dan po objavi tega razpisa. O izidu raz-
pisa bo Zavod za šport Slovenije prosilce
obvestil najkasneje v roku 8 dni, od konča-
nja odpiranja prijav.

X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sred-
stev

Z izbranimi prosilci bo Zavod za šport
Slovenije sklenil pogodbo o višini sofinan-
ciranja.

XI. Namenska poraba sredstev
Dobitnik sredstev mora najkasneje do

31. 11. 2002 z računi izkazati namensko
porabo sredstev. V primeru, da sredstva
niso porabljena namensko in v predpisa-
nem roku je prejemnik sredstev dolžan
sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dne prejema do dne vračila.

XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave tega razpisa bo javni

razpis in prijavni obrazec dostopen na
spletni strani Zavoda za šport Slovenije
www.spic.tv. Dodatne informacije oziroma
pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem razpisne-
ga obrazca lahko zainteresirani dobijo na
Zavodu za šport Slovenije, tel.
01/43-18-293.

Zavod za šport Slovenije

Ob-69509
KS Dobrovnik - Dobronak HK in Občina

Dobrovnik - Dobronak Község, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik, objavljata na podla-
gi 47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur. l. RS, št. 44/97), v zvezi z 4. odstav-
kom 73. člena in 3. alinee 78. člena Statu-
ta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS, št. 34/99,
23/01 in 50/01) zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 30/02) in sklepa Občinske-
ga sveta občine Dobrovnik z dne 29. 4.
2002

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

nepremičnin v k.o. Dobrovnik
in izgradnjo poslovno stanovanjskega

objekta na isti parceli
I. Predmet prodaje: obstoječi poslovni

objekt površine 215 m2 s pripadajočim fun-
kcionalnim zemljiščem in obstoječo komu-
nalno infrastrukturo površine 621 m2 na
parc. št. 4022/6 k.o. Dobrovnik (ocenjena
vrednost znaša 25,609.514,85 SIT) za iz-
gradnjo novega poslovno stanovanjskega
objekta po obstoječi projektni dokumenta-
ciji, ki je sestavi del razpisne dokumentaci-
je.

II. Razpisni pogoji
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

pravne osebe in s.p. pod naslednjimi po-
goji:

– da v ponudbi navedejo površino v no-
vozgrajenem objektu, ki ga po končani iz-
gradnji novega poslovno stanovanjskega ob-
jekta izročijo v last prodajalcu KS Dobrovnik
v zameno za plačilo kupnine,

– da predložijo bianco menico v treh iz-
vodih s pooblastilom za vnovčenje,

– priglasitveni list za samostojne podjet-
nike,

– izpis iz sodnega registra za pravne os-
ebe,

– tri bianco menice s pooblastilom za
vnovčenje,

– dokazilo o boniteti BON 1 in BON 2 ali
BON 3.

Dokumenti in dokazila ne smejo biti sta-
rejši od 30 dni.

2. Davek na promet nepremičnine, stro-
ške overitve pogodbe in zemljiškoknjižnega
urejanja nosi prodajalec.

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponud-
be do 24. 6. 2002 na Občino Dobrovnik z
oznako: javni razpis - prodaja nepremičnine
- ne odpiraj.

4. Kot pravočasne se bodo štele vse po-
nudbe, ki bodo prispele na navedeni naslov
do 24. 6. 2002 do 14. ure.

5. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
27. 6. 2002 ob 10. uri v prostorih občinske
uprave občine Dobrovnik.

6. Nepremičnina se proda po načelu vi-
deno-kupljeno.

7. Ponudnik, ki bo na razpisu uspel, mo-
ra skleniti pogodbo v 15 dneh od dneva
javnega odpiranja ponudb, sicer se šteje,
da je izbrani ponudnik od pogodbe odsto-
pil, prodajalec vnovči bianco menico v zne-
sku 10 % od ocenjene vrednosti nepremič-
nine, ki je predmet razpisa, lahko pa sklene
pogodbo z drugim ponudnikom.

8. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki v zameno za obstoječo nepremični-
no ponudi večjo površino v novozgrajenem
objektu in krajši rok za izgradnjo objekta.

9. Prodajalka si pridrži pravico, da po-
godbo ne sklene z nobenim ponudnikom.

10. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bodo menice vrnjene v 8 dneh po
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Podrobnejše informacije lahko do-
bijo ponudniki pri županu občine Marjanu
Kardinarju po tel. 02/577-68-80, GSM
041/773-572. Ogled nepremičnine je mo-
žen po dogovoru.

Občina Dobrovnik
Dobronak Község
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Javne dražbe

Št. 1723/02 Ob-69680
Na podlagi sklepa skupščine lastnikov

Jeruzalem Ormož TGT d.o.o. Vrazova 5,
Ormož z dne 6. 12. 2001 razpisujemo

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Organizator javne dražbe je GIM dru-
žba za promet z nepremičninami d.o.o. Ma-
ribor, Miklošičeva ulica 4, Maribor, ki jo
zastopa direktorica Danica Gerbec univ.
dipl. org. dela.

2. Predmet prodaje na javni dražbi je na-
slednja nepremičnina: gostišče in trgovina s
pritiklinami na lokaciji Jeruzalem 8 stoječe
na parcelnih številkah 316/3 – poslovna
stavba v izmeri 412 m2; parc. št. 314/4 –
poslovna stavba v izmeri 151 m2; 316/1 –
dvorišče v izmeri 1.801 m2 vse pripisane pri
ZK vložku 13 katastrske občine Plešivica.

Na parc. št. 316/3 stoji poslovna stavba
– gostišče etažnosti klet + pritličje + I. nad-
stropje v skupni izmeri uporabne površine
683,45 m2.

Na parc. št. 316/4 – poslovna stavba
stoji objekt trgovina etažnosti klet + pritličje
v skupni izmeri uporabne površine trgov-
skega lokala 101,45 m2.

3. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave je predmet prodaje na javni dražbi.

4. Izklicna cena za nepremičnino opisa-
no v 2. točki te objave je 50,000.000 SIT.
Najmanjši znesek za katerega je možno vi-
šati izklicno ceno je 50.000 SIT.

5. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dol-
žan v 8 dneh skleniti prodajno pogodbo in
kupnino plačati v 30 dneh od dneva dražbe
oziroma najkasneje v 90 dneh z 1% meseč-
no obrestno mero, če v roku 30 dni od
dneva dražbe predloži bančno garancijo.

6. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave, preide v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupni-
ne.

7. Javna dražba bo v prostorih GIM dru-
žbe za promet z nepremičninami d.o.o. Mi-
klošičeva ulica 4, Maribor v ponedeljek 10.
6. 2002 z začetkom ob 10. uri.

8. Interesenti, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, morajo 3 dni pred njenim začet-
kom vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Družbe GIM št.
251009700479144. Potrdilo o plačilu var-
ščine in potrdilo o državljanstvu (za fizične
osebe) ali izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni (za pravne ose-
be) morajo interesenti predložiti komisiji naj-
kasneje pred začetkom javne dražbe.

9. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno varščino v roku 5 dni po
opravljeni javni dražbi. Varščina se ne obre-
stuje.

10. Vse informacije v zvezi z nepremič-
nino in prodajo ter ogledi dobijo interesenti
pri pooblaščenem posredniku GIM družba
za promet z nepremičninami d.o.o. Mari-
bor, Miklošičeva ulica 4 ali po tel.
041/832-452 Pojbič.

11. Prodaja poteka po načelu videno –
kupljeno (razen opreme v vinski kleti – le ta

ni predmet prodaje) in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s pro-
dano nepremičnino.

GIM d.o.o. Maribor

Ob-69817
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97) in v skladu z Uredbo o
odprodaji, odaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in uredba Ur. l. RS, št.
61/99) objavlja župan Občine Kungota

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zg. Kungota.

2. Predmet prodaje je zazidano stavbno
zemljišče in kmetijska zemljišča v k.o. Slatina
parc.št. *10 (ZKV 0029), stavbišče (stano-
vanjska hiša, gospodarski objekt in drvarni-
ca) 470 m2, parc. št. 127/1 (ZKV 0029),
sadovnjak 831 m2, parc. št. 127/2 (ZKV
0029), sadovnjak 939 m2, parc. št. 127/3
(ZKV 0029), pašnik 432 m2, parc. št. 128
(ZKV 0029), sadovnjak 633 m2, parc.
št. 130/1 (ZKV 0029), sadovnjak 122 m2.

3. Izklicna cena zazidanega stavbnega
zemljišča iz 2. točke znaša 5,233.945,30
SIT, kmetijskega zemljišča pa
1,086.125,51 SIT oziroma skupaj
6,320.070,80 SIT.

4. Pogoji: objekt-nepremičnina je vselje-
na, zemljišče pa je namenjeno kmetijstvu.
Prodaja se skupno.

5. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v spre-
jemni pisarni občinskega urada do 30. 5.
2002 do 12. ure, na naslov: Občina Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota z oz-
nako “Ponudba za javno dražbo za oddajo
zazidanega stavbnega in kmetijskega zem-
ljišča v »Slatini« – ne odpiraj!”

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujene cene za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz sod-
nega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plača-
nih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.

6. Drugi pogoji:
– v javni dražbi lahko sodelujejo vse fi-

zične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene.

7. Kavcijo v višini 10 % od navedene iz-
klicne cene plačajo ponudniki na TRR Ob-
čine Kungota št. 01000-0100008635.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnje-
na v roku 10 dni po končani izbiri.

Razpisi delovnih
mest

Št 111-37/02-0515 Ob-69610
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.

II. na podlagi 71. 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 v Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje določene v 25. členu Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državenga pravo-
branilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu.

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje določene v 25. členu Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, 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. 111-45/02 Ob-69797
Ministrsvo 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 Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o

8. Plačilni pogoji: – kupnino mora kupec
plačati v 8 – dneh po podpisu pogodbe.

9. Odpiranje ponudb oziroma javna
dražba bo na naslovu Občina Kungota, Plin-
tovec 1, 2201 Zgornja Kungota 30. 5.
2002 ob 13. uri.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o odpro-
daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti RS.

10. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala: – višja ponujena
cena.

11. Občina si pridržuje pravico, da z no-
benim prijavljenim ne sklene pogodbe, kljub
ustreznosti ponudbe.

12. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na referatu za okolje in prostor Občine
Kungota pri Miranu Zupe, tel. 02-659-10-23.

Občina Kungota
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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

Ob-69559
Na podlagi 27. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93); 11., 12. in 14. člena Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Litija
(Uradni list RS, št. 67/97); 28., 29. in
30. člena Statuta javnega podjetja Komu-
nalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.,
Litija (Uradni list RS, št. 20/98) razpisna
komisija, ki jo je na 33. redni seji z dne
22. 4. 2002 imenoval Občinski svet obči-
ne Litija, objavlja razpis za prosto delovno
mesto

direktorja javnega podjetja Komunal-
no stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.,
Litija.

Kandidat mora za imenovanje na funkci-
jo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da ima visoko, višjo ali srednjo izo-
brazbo tehnične ali ekonomske smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih mestih v gospodarstvu,

– da ima sposobnost za uspešno go-
spodarjenje in organizacijske sposobnosti
razvidne iz dosedanjih zaposlitev,

– da je državljan RS.
Poleg tega mora kandidat razpisni ko-

misiji k vlogi predložiti tudi vizijo svoje po-
slovne politike podjetja in svoj življenje-
pis.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki poleg navedenega izpolnjujejo še nasled-
nje pogoje, kar bodo dokazali z ustreznimi
pisnimi potrdili oziroma dokazali:

– opravljen preizkus iz ZUP-a,
– da so pri svojem strokovnem delu do-

segli delovne uspehe, iz katerih izhaja, da
bodo lahko uspešno opravljali tudi dela in
naloge direktorja.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave s potrdili oziroma dokazili o

izpolnjevanju razpisnih pogojev, dosedanjih
delovnih izkušenj, vizijo poslovne politike
podjetja med štiriletnim mandatom in življe-
njepis pošljite v 8 dneh po objavi v zaprti
ovojnici, opremljeni z oznako: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, z oznako »Ne
odpiraj! Za razpisno komisijo – direktor JP
KSP«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Občina Litija

Ob-69507
Občina Domžale razpisuje prosto delov-

no mesto
svetovalca za družbene dejavnosti
z naslednjimi zahtevanimi pogoji:
– visoka izobrazba upravne ali pravne

smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– preizkus znanja iz ZUP,
– poznavanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje slovenskega jezika,

– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-
lavcih v državnih organih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-
ločen čas z dvomesečnim poskusnim de-
lom.

Kandidira lahko tudi pripravnik – univer-
zitetni diplomirani pravnik. Z njim bo skle-
njeno delovno razmerje za določen čas, z
možnostjo kasnejše zaposlitve za nedolo-
čen čas.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: Ob-

čina Domžale, Oddelek za splošne zadeve,
Ljubljanska 69, Domžale.

O izbiri bodo kandidati obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo.

Občina Domžale

Ob-69605
1. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah razpi-

suje prosto delovno mesto
tajnice šole.
Kandidatke morajo izpolnjevati nasled-

nje pogoje:
– imeti morajo srednjo strokovno izo-

brazbo V. stopnje (ekonomski tehnik),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-

dobnem delovnem mestu,
– obvladati osnove računalništva,
– imeti odgovornost za tajnost in zau-

pnost podatkov.
Prosto delovno mesto razpisujemo za ne-

določen čas.
Nastop dela je 1. avgust 2002.
2. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah razpi-

suje prosto delovno mesto
upravljalca športne dvorane.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj V. stopnja izobrazbe in večlet-

ne delovne izkušnje z mladimi v osnovni šoli
ali športnih društvih,

– delovne izkušnje pri organizaciji špor-
tnih prireditev,

– organizacijske sposobnosti za vode-
nje skupine.

Delovno mesto razpisujemo za nedolo-
čen čas.

Nastop dela je 1. september 2002.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izo-

brazbi pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Ve-
gova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Druge objave

Št. 4-1/2-05/02 Ob-69866
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi

javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izo-
braževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Ur. l. RS, št. 63/01 in 78/01)
Ad futura razpisuje

štipendije
za dodiplomski in podiplomski študij v
tujini v letu 2002 v skupnem znesku

232,356.000 SIT
Za štipendije za dodiplomski oziroma

podiplomski študij (specializacijo, magistr-
ski ali doktorski študij), ki ni krajši od 12

mesecev, se lahko prijavijo slovenski dr-
žavljani, ki so vpisani v javno veljavni (akre-
ditirani) študij na tujih verificiranih (akrediti-
ranih) izobraževalnih institucijah v tekočem
študijskem letu oziroma so sprejeti v ta
študij in se vanj nameravajo vpisati v teko-
čem letu.

Najvišji zgornji znesek odobrene štipen-
dije za študijsko leto po tem razpisu znaša
4,500.000 SIT.

Prijavo na ta razpis kandidati pošljejo na
obrazcu prijavnice skupaj z dokazili o izpol-
njevanju pogojev po pošti na naslov: Ad fu-
tura, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (s pripi-
som: za 1. javni razpis) oziroma po faksu na
tel. ++386 1 236 14 81 najkasneje v 15
dneh po objavi tega razpisa.

Obrazec prijavnice se dobi na domači
strani Ad future na spletnem naslovu:
www.ad-futura.si oziroma na njenem sede-
žu v Ljubljani na Dunajski 58 v času uradnih
ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure.

Nujne informacije je možno dobiti po kla-
sični ali elektronski pošti (naslov: info@ad-fu-
tura.si) ali po telefonu na št. ++386 1 236
14 80 ali faksu.

K prijavi je treba priložiti oziroma poslati
dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in izbranih meril, in sicer:

– fotokopijo veljavnega osebnega iden-
tifikacijskega dokumenta (potnega lista, ose-
bne izkaznice ali vozniškega dovoljenja),

– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo,

– podatke o izobraževalni instituciji (po-
dročje študija, študijski program, smer ter
ime in naslov sedeža ter naslov spletne stra-
ni),

– fotokopijo diplome dodiplomskega ozi-
roma podiplomskega študija,

– potrdilo o opravljenih dosedanjih ob-
veznostih in doseženih ocenah na doseda-
nji študijski ravni (letnik izobraževanja),

– fotokopije dokazil o priznanjih in do-
sežkih v zadnjih dveh študijskih letih oziro-
ma v tekočem študijskem letu,

– podatki o višini šolnine in deležu sred-
stev iz drugih virov.

Kandidati bodo razvrščeni na izbirni sez-
nam po prednostnem vrstnem redu glede
na doseženo število točk na podlagi dokazil
o izpolnjevanju pogojev oziroma meril, opre-
deljenih v pravilih o splošnih pogojih poslo-
vanja, ki so objavljena na spletni strani Ad
future in v Uradnem listu Republike Sloveni-
je št. 45/02.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati
z boljšim študijskim uspehom, z boljšimi
znanstvenimi in strokovnimi dosežki na dr-
žavni ali mednarodni ravni in z bolj razvojno
naravnanim študijem ter z višjo finančno so-
udeležbo.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani
Ad future: www.ad-futura.si.

S tem razpisom se razveljavi in nado-
mesti istovrstni razpis, ki je bil objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije, št.
41/02.

Kandidati, ki so se že prijavili na prejšnji
razpis, lahko dopolnijo svojo vlogo, sicer se
šteje, da so se prijavili v prijavnem roku tega
razpisa.

Ad futura, Ljubljana
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Št. 15/1-60/33-2002 Ob-69693 

1D�SRGODJL�WUHWMHJD�RGVWDYND�����þOHQD�LQ�WUHWMHJD�RGVWDYND�����þOHQD�=DNRQD�R�WHOHNRPXQLNDFLMDK�– ZTel-1 (Uradni list RS, 
št. 30/01) Telekom Slovenije, d.d.  objavlja: 

 
A) Cenik storitev v skladu s 74. þOHQRP��=7HO-1,  s spremembami ceniND��NL�VH�QDQDãDMR�QD�]DUDþXQDYDQMH�NOLFHY��SRWUMHQLPL�

s strani Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo ReSXEOLNH�6ORYHQLMH�]�RGORþER��ãW�����-1/2002-42 z dne 16. 5. 2002. 
6SUHPHPEH� WDULIQHJD� VLVWHPD� QDYHGHQH� SRG� WRþNR� $�� VWRSLMR� Y� YHOMDvo s 1. junijem 2002. Spremenjene cene klicev na 

minuto v maloobmejnem promeWX��QDYHGHQH�SRG�WRþNR�$��VWRSLMR�Y�YHljavo s 1. junijem 2002. 
&HQH�SULNOMXþQLQH��QDURþQLQH�LQ�FHQH�NOLFHY�QD�PLQXWR��UD]HQ�PDORREPHMQHJD�SURPHWD��WHU�FHQH�WHOHNDUWLF�VR�HQDNH�Not pred 

1. junijem 2002. 
 
CENE FIKSNIH JAVNIH TELEFONSKIH STORITEV 

    
35,./-8ý1,1$  Cena brez DDV Cena z DDV 
 1RYR�QDURþQLãNR�UD]PHUMH enkratno 17.769,40 21.323,28 
     
1$52ý1,1$  Cena brez DDV Cena z DDV 
 1DURþQLQD�]D�HQRMþQL�WI��SULNOMXþHN PHVHþQR 1.950,00 2.340,00 
 1DURþQLQD�]D�GYRMþQL�WI��SULNOMXþHN PHVHþQR 1.590,00 1.908,00 
     
CENE KLICEV 
Klici v notranjem prometu Cena brez DDV Cena z DDV 
 5HGQD�WDULID��Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�

obremenitve) 
��þDVRYQL�LQWHUY�� �
1 min. 

5,25 6,30 

 =QLåDQD�WDULID��Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�
obremenitve) 

��þDVRYQL�LQWHUY�� �
2 min. 

5,25 6,30 

  
 2320%$�� 1RWUDQML� WHOHIRQVNL� SURPHW� ]DMHPD� WHOHIRQVNH� SRJRYRUH� PHG� WHOHIRQVNLPL� QDURþQLNL� Y� ILNVQHP�
WHOHIRQVNHP�RPUHåMX�]QRWUDM�6ORYHQLMH�� 
2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD��Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH���
PLQ��LQ�Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH���PLQ����=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO�� 
ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�RG������GR�������XUH�� 
ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�RG�������GR������XUH��RE�QHGHOMDK��GUåDYQLK�SUD]QLNLK�LQ�]�
zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure. 

 
Klici v mednarodnem prometu 
����������0HGQDURGQL�NOLFL��FHQD�SR�REPRþMLK��-�FHQH�Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH 

   Cena brez DDV Cena z DDV 
 ,��REPRþMH minuta 35,00 42,00 
 ,,��REPRþMH minuta 45,00 54,00 
 ,,,��REPRþMH minuta 95,00 114,00 
 ,9��REPRþMH minuta 135,00 162,00 
 9��REPRþMH minuta 230,00 276,00 
 Mobilni dodatek* minuta 25,00 30,00 

         Mednarodni klLFL��FHQD�SR�REPRþMLK��-�FHQH�Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH 
   Cena brez DDV Cena z DDV 
 ,��REPRþMH minuta 28,00 33,60 
 ,,��REPRþMH minuta 36,00 43,20 
 ,,,��REPRþMH minuta 76,00 91,20 
 ,9��REPRþMH minuta 108,00 129,60 
 9��REPRþMH minuta 184,00 220,80 
 Mobilni dodatek* minuta 20,00 24,00 
     
 2320%$��2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD�MH����V�LQ�MH�HQDNR�]D�þDV�
YHþMH�LQ�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO�� 
ýDV�YHþMH�SURPetne obremenitve: vsak dan od 7.00 do 19.00 ure.  
ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG�������GR������XUH� 

 *2320%$��=D�NOLFH�Y�PRELOQD�RPUHåMD�GUåDY��SRGURþLM���NL�]DKWHYDMR�PRELOQL�GRGDWHN�]D�WHUPLQDFLMR�NOLFHY�L]�
6ORYHQLMH�Y�PRELOQD�RPUHåMD� WHK�GUåDY��VH�]DUDþXQDYD�SROHJ�RVQRYQH�FHQH�]D�SRVDPH]QR�GUåDYR� �FHQH�SR�
REPRþMLK��WXGL�PRELOQL�GRGDWHN��'UåDYH��SRGURþMD��]D�NDWHUH�YHOMD�PRELOQL�GRGDWHN�]D�NOLFH�Y�PRELOQD�RPUHåMD�
VR�� $YVWULMD�� %HOJLMD�� ýHãND� UHSXEOLND�� ýUQD� *RUD�� 'DQVND�� )UDQFLMD�� *UþLMD�� +rvaška, Italija, Luksemburg, 
0DGåDUVND��1HPþLMD��1L]R]HPVND��3ROMVND��5RPXQLMD��6ORYDãND��âYHGVND��âYLFD��=GUXåHQR�NUDOMHVWYR� 
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Klici v maloobmejnem prometu Cena brez DDV Cena z DDV 
 5HGQD�WDULID��Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�

obremenitve) 
minuta 33,60 40,32 

 ZnLåDQD�WDULID��Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�
obremenitve) 

minuta 26,90 32,28 

     
 2320%$�� 0DORREPHMQL� SURPHW� YHOMD� ]D� WHOHIRQVNH� SRJRYRUH�� NL� SRWHNDMR� PHG� RPUHåQR� VNXSLQR� ��-Nova 
*RULFD�LQ�LWDOLMDQVNLP�REPRþMHP�*RUL]LD��NRGD���������WHU�8GLQH��NRGD���������LQ�]a telefonske pogovore, ki 
SRWHNDMR�PHG�RPUHåQR�VNXSLQR���-.RSHU�LQ�LWDOLMDQVNLP�REPRþMHP�7ULHVWH��NRGD�������� 
2EUDþXQVND�HQRWD� MH���þDVRYQL� LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD� MH����V� LQ� MH�HQDNR�]D�þDV�YHþMH� LQ�
PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO�� 
ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG������GR�������XUH�� 
ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG�������GR������XUH� 

 
5D]SRUHGLWHY�GUåDY�SR�REPRþMLK, za klice v mednarodnem prometu:  
,��REPRþMH� Avstrija, BHOJLMD��'DQVND��)LQVND��)UDQFLMD��*UþLMD��+UYDãND��,UVND��,WDOLMD��.DQDGD��/LHFKWHQVWHLQ��/XNVHPEXUJ��

0DGåDUVND�� 0RQDNR�� 1HPþLMD�� 1L]R]HPVND�� 1RUYHãND�� 3RUWXJDOVND�� 6DQ� 0DULQR�� âSDQLMD�� âYHGVND�� âYLFD��
9DWLNDQVND�PHVWQD�GUåDYD��6YHWL�VHGHå���=GUXåHQH�GUåDYe Amerike, ZDA – Aljaska, ZDA –�+DYDML��=GUXåHQR�
kraljestvo. 

,,��REPRþMH� $OEDQLMD�� %ROJDULMD�� %RVQD� LQ� +HUFHJRYLQD�� ýHãND� UHSXEOLND�� (VWRQLMD�� -XJRVODYLMD�� /DWYLMD�� /LWYD�� 1HNGDQMD�
jugoslovanska republika Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška. 

,,,��REPRþMH� $OåLULMD��$QGRUD��$YVWUDOLMD��%DKDPL��%HORUXVLMD��&LSHU��)HUVNL�RWRNL��)UDQFRVND�*YDMDQD��*LEUDOWDU��*XDGHORXSH��
Islandija, Maroko, Martinik, Moldavija republika, Reunion, Ruska Federacija, St. Pierre in Miquelon, Tunizija, 
7XUþLMD��8NUDMLQD� 

,9��REPRþMH� $PHULãND�6DPRD��$QWLJYD�LQ�%DUEXGD��$UJHQWLQD��$UXED��$VFHQVLRQ��$YVWUDOVNR�]XQDQMH�R]HPOMH��$]HUEDMGåDQ��
%DKUDMQ�� %DUEDGRV�� %HOL]H�� %HQLQ�� %HUPXGL�� %RFYDQD�� %ROLYLMD�� %UD]LOLMD�� %XUNLQD� )DVR�� ýLOH�� 'HYLãNL� RWRNL�
(Britanski), Deviški otoki (ZDA), Dominika, Dominikanska republika, Falklandski otoki (Malvini), Filipini, Gabon, 
Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, Hongkong, Indija, Iran, Izrael, Jamajka, Japonska, 
-HPHQ�� -XåQD� $IULND�� .DMPDQVNL� RWRNL�� .D]DKVWDQ�� .ROXPELMD�� .RPRUL, Kongo, Koreja republika, Kuvajt, 
/LEDQRQ�� /LELMD�� 0DODYL�� 0DOGLYL�� 0DOH]LMD�� 0DUVKDOORYL� RWRNL�� 0DYUHWDQLMD�� 0LNURQH]LMD� �)HGHUDWLYQH� GUåDYH���
Montserrat, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nizozemski Antili, Nova Zelandija, Oman, Otoki Turks in 
Caicos, Papua Nova Gvineja, Portoriko, Ruanda, Saint Helena, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucija, Saint Vincent 
In Grenadine, Salvador, Samoa, Saudova Arabija, Severni Marianski Otoki, Sierra Leone, Singapur, Sirska 
$UDEVND� 5HSXEOLND�� 6YD]L�� âULODQND�� 7DGåLNLVWDQ�� 7DMYDQ�� SURYLQFD� .LWDMVNH�� 7DQ]DQLMD�� =GUXåHQD� UHSXEOLND��
7ULQLGDG�LQ�7REDJR��7XYDOX��8UXJYDM��9HQH]XHOD��=DKRGQD�6DPRD��.RQJR��'HPRNUDWLþQD�UHSXEOLND��=GUXåHQL�
arabski emirati, Zelenortski otoki, Komori. 

9��REPRþMH� Afganistan, Angola, Anguilla, Armenija,�%DQJODGHã��'UåDYD�%UXQHM��%XUXQGL��%XWDQ��&RRNRYL�RWRNL��ýDG��'LHJR�
*DUFLD�� 'åLEXWL�� (JLSW�� (NYDGRU�� (NYDWRULDOQD� *YLQHMD�� (ULWUHMD�� (WLRSLMD�� )LGåL�� )UDQFRVND� 3ROLQH]LMD��
Grenlandija, Guam, Gvineja, Gvineja Bissau, Haiti, Honduras, Indonezija, Irak, JordDQLMD�� .DPERGåD��
.DPHUXQ�� .DULEL�� .DWDU�� .HQLMD�� .LUJL]LVWDQ�� .LULEDWL�� .LWDMVND�� .RUHMD�� 'HPRNUDWLþQD� OMXGVND� UHSXEOLND��
.RVWDULND�� .XED�� /DRãND� OMXGVND� GHPRNUDWLþQD� UHSXEOLND�� /HVRWR�� /LEHULMD�� 0DFDX�� 0DGDJDVNDU�� 0DOL��
Mauritius, Mehika, Mjanmar, Mongolija, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Niue, Nova Kaledonija, Pakistan, Palau, 
3DQDPD�� 3DUDJYDM�� 3HUX�� 6DR� 7RPH� LQ� 3ULQFLSH�� 6HMãHOL�� 6HQHJDO�� 6ORQRNRãþHQD� REDOD�� 6DORPRQRYL� RWRNL��
Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Surinam, Tajska, Togo, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Uganda, 
Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Otoki Wallis in Futuna, Zambija, Zimbabve. 

,]MHPRPD�VH��Y�VNODGX�V�����þOHQRP�RGORþEH�ãW�����-1/2002-42 z dne 16. 5. 2002, ki jo je izdala Agencija za telekomunikacije 
in radiodifuzijo Republike SlovenijH�� QDURþQLNRP�� ]DUDþXQDYD� NOLFH� SR� WDULIQHP� VLVWHPX�� NRW� MH� YHOMDO� GR� ��� MXQLMD� ������ 7HP�
QDURþQLNRP� VH� NOLFL� REUDþXQDMR� QD� SRGODJL� DYWRPDWVNHJD� EHOHåHQMD� WHOHIRQVNLK� LPSXO]RY� NRW� REUDþXQVNLK� HQRW�� &HQD�
REUDþXQVNH�HQRWH��WHOHIRQVNHJD�LPSXO]D��L]�QDURþQLãNLh telefonov znaša, ne glede na vrsto klica, 5,25 SIT brez DDV oziroma 
�����6,7�]�''9��7HOHIRQVNL�LPSXO]�MH�þDVRYQL�LQWHUYDO��NL�MH�GRORþHQ�NRW�VOHGL� 

• ]D� NOLFH� Y� QRWUDQMHP� SURPHWX� YHOMD� ]D� FHORWQR� REPRþMH� 6ORYHQLMH� Y� þDVX� YHþMH� SURPHWQH� REUHPHQLWYH� HQRWQL� þasovni 
LQWHUYDO����VHNXQG�LQ�Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH�HQRWQL�þDVRYQL�LQWHUYDO�����VHNXQG� 

• ]D�PHGQDURGQL� LQ�PDORREPHMQL� SURPHW� MH� GROåLQD� þDVRYQHJD� LQWHUYDOD�GRORþHQD�]�XSRãWHYDQMHP� UD]PHUMD�PHG�FHQR���
minute mednarodnega oz. maloobmejnega prometa� LQ�FHQR�REUDþXQVNH�HQRWH� �WHOHIRQVNHJD� LPSXO]D��� Y�VNODGX�V� WHKQLþQLPL�
PRåQRVWPL�QDMYHþ�QD�GYH�GHFLPDOQL�PHVWL�� 

7HOHIRQVNL�LPSXO]L�ERGR�NRW�REUDþXQVND�HQRWD�QDYHGHQL�QD�UDþXQX�� 
 

CENE STORITEV JAVNIH TELEFONSKIH GOVORILNIC 
9� VNODGX� V� ���� þOHQRP� RGORþEH� ãt. 331-1/2002-42 z dne 16. 5. 2002, ki jo je izdala Agencija za telekomunikacije in 

UDGLRGLIX]LMR� 5HSXEOLNH� 6ORYHQLMH� REUDþXQVND� HQRWD� ]D� REUDþXQ� WUDMDQMD� ]YH]� Y� QRWUDQMHP��PHGQDURGQHP� LQ�PDORREPHMQHP�
prometu ostaja impulz.  
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Veljavne cene Telekartic: 
 

  Cena brez DDV Cena z DDV 
25 impulzov Enkratno 583,33 700,00 
    
50 impulzov Enkratno 833,33 1.000,00 
    
100 impulzov Enkratno 1.416,67 1.700,00 
    
300 impulzov Enkratno 2.916,67 3.500,00 

 
2EUDþXQVND�HQRWD��LPSXO]��VH�]D�NOLFH�L]�MDYQLK�WHOHIRQVNLK�JRYRULOQLF�REUDþXQD�]D�þDVRYQL�LQWHUYDO��NL�MH�GRORþHQ�NRW�VOHGL� 
• ]D� NOLFH� Y� QRWUDQMHP� SURPHWX� YHOMD� ]D� FHORWQR� REPRþMH� 6ORYHQLMH� Y� þDVX� YHþMH� SURPHWQH� REUHPHQLWYH� HQRWQL� þDVRYQL�

LQWHUYDO����VHNXQG�LQ�Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH�HQRWQL�þDVRYQL�LQWHrval 120 sekund, 
• ]D� PHGQDURGQL� LQ� PDORREPHMQL� SURPHW� MH� GROåLQD� þDVRYQHJD� LQWHUYDOD� �R]LURPD� ãWHYLOR� LPSXO]RY� Y� SRVDPH]QL� PLQXWL��

GRORþHQD�]�XSRãWHYDQMHP�UD]PHUMD�PHG�FHQR���PLQXWH�PHGQDURGQHJD�R]��PDORREPHMQHJD�SURPHWD�L]�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY�LQ�
ceno 1 mLQXWH�QRWUDQMHJD�SURPHWD�Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH�L]�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY�������6,7�EUH]�''9���Y�VNODGX�V�
WHKQLþQLPL�PRåQRVWPL�QDMYHþ�QD�GYH�GHFLPDOQL�PHVWL� 
 
 

B) Cenik zakupa kapacitete podatkovnih vodov in veljavni popusti, v skladu s tretjim oGVWDYNRP����þOHQD��=7HO-1 
&HQLN�NRW�MH�REMDYOMHQ�SRG�WRþNR�%��VH�Y�FHORWL�XSRUDEOMD�RG����PDMD������ 

Cene zakupa kapacitete podatkovnih vodov  

NACIONALNI VODI 

3ULNOMXþQLQD 
3ULNOMXþQLQD�]D�SULNOMXþQR�WRþNR�GRORþHQH�KLWURVWL Cena brez davka Cena z davkom 
       
  - do 64 kbit/s in  64 kbit/s enkratno 121.176,50 145.411,80 
  - 128  kbit/s enkratno 203.403,40 244.084,08 
  - 256 kbit/s enkratno 285.630,30 342.756,36 
  - 512 kbit/s enkratno 324.579,80 389.495,76 
  - 1024 kbit/s  enkratno 328.907,60 394.689,12 
  - 2048 kbit/s enkratno 471.722,70 566.067,24 
  - 34 Mbit/s enkratno 1.300.000,00 1.560.000,00 
  - 155 Mbit/s enkratno 2.600.000,00 3.120.000,00 
  - 622 Mbit/s enkratno 5.200.000,00 6.240.000,00 
  - 2,5 Gbit/s enkratno 10.400.000,00 12.480.000,00 
     
6SUHPHPEH�SUHQRVQH�KLWURVWL�QD�SRVDPH]QL�SULNOMXþQL�
WRþNL� 

enkratno 'RSODþLOR�UD]OLNH�SULNOMXþQLQH�]D�
SULNOMXþQR�WRþNR 

     
3UHVHOLWHY�SRVDPH]QH�SULNOMXþQH�WRþNH enkratno �����SULNOMXþQLQH�]D�SULNOMXþQR�WRþNR 

     
9NOMXþLWHY�L]NOMXþHQHJD�YRGD�]DUDGL�QHSODþLOD�
PHVHþQH�]DNXSQLQH� 

enkratno ������SULNOMXþQLQH�]D�SULNOMXþQR�WRþNR 

 
 

Zakupnina  
 

2320%$�� 3UL� L]UDþXQX� UD]GDOMH� VH� XSRãWHYD� ]UDþQD� UD]GDOMD�PHG� ORNDFLMDPD� XSRUDEQLND��2VQRYQD� REUDþXQVND� HQRWD� MH�
mesec. Za cene podatkovnih vodov s kapacitetamL�� NL� QLVR� REMDYOMHQH� Y� &HQLNX�� VH� FHQH� GRORþLMR� SRJRGEHQR� NRW� OLQHDUQD�
LQWHUSRODFLMD� PHG� FHQDPD� QDMEOLåMH� YLãMH� LQ� QDMEOLåMH� QLåMH� NDSDFLWHWH� SRGDWNRYQLK� YRGRY�� GHILQLUDQR� SUL� PHMQLK� UD]GDOMDK�
podatkovnih vodov. 
 
Zakupnina kapacitete podatkovnih vodov za UD]GDOMH�GR�YNOMXþQR���NP�]D�SRVDPH]QLK�
100 m: 

Cena brez davka Cena z davkom 

     
  - do 64 kbit/s  do 0,1 km  + 11.610,00 13.932,00 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 797,40 956,88 
  - 64 kbit/s do 0,1 km  + 14.512,00 17.414,40 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 996,80 1.196,16 
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Zakupnina kapacitete podatkovnih vodov za UD]GDOMH�GR�YNOMXþQR���NP�]D�SRVDPH]QLK�
100 m: 

Cena brez davka Cena z davkom 

  - 128 kbit/s do 0,1 km  + 20.498,00 24.597,60 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 1.407,80 1.689,36 
  - 256 kbit/s do 0,1 km  + 29.191,00 35.029,20 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 2.004,80 2.405,76 
  - 512 kbit/s do 0,1 km  + 38.414,00 46.096,80 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 2.638,20 3.165,84 
  - 1024 kbit/s do 0,1 km  + 44.481,00 53.377,20 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 3.054,90 3.665,88 
  - 2048 kbit/s do 0,1 km  + 50.812,00 60.974,40 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 3.489,60 4.187,52 
  - 34 Mbit/s do 0,1 km  + 238.518,00 286.221,60 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 16.380,60 19.656,72 
  - 155 Mbit/s do 0,1 km  + 340.740,00 408.888,00 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 23.400,90 28.081,08 
  - 622 Mbit/s do 0,1 km  + 681.480,00 817.776,00 
   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 46.801,80 56.162,16 
  - 2,5 Gbit/s do 0,1 km  + 1.362.960,00 1.635.552,00 

   + nad 0,1 km za pos. 0,1 km 93.603,60 112.324,32 
 
 
Zakupnina kapacitete podatkovnih vodov za razdalje QDG���NP�GR�YNOMXþQR����NP�]D�
posamezni km: 

Cena brez davka Cena z davkom 

     
  - do 64 kbit/s  do 5 km  + 50.682,60 60.819,12 
   + nad 5 km za pos. km 414,00 496,80 
  - 64 kbit/s do 5 km  + 63.355,20 76.026,24 
   + nad 5 km za pos. km 517,60 621,12 
  - 128 kbit/s do 5 km  + 89.480,20 107.376,24 
   + nad 5 km za pos. km 1.140,60 1.368,72 
  - 256 kbit/s do 5 km  + 127.426,20 152.911,44 
   + nad 5 km za pos. km 2.252,80 2.703,36 
  - 512 kbit/s do 5 km  + 167.685,80 201.222,96 
   + nad 5 km za pos. km 3.608,30 4.329,96 
  - 1024 kbit/s do 5 km  + 194.171,10 233.005,32 
   + nad 5 km za pos. km 3.750,20 4.500,24 
  - 2048 kbit/s do 5 km  + 221.802,40 266.162,88 
   + nad 5 km za pos. km 4.184,40 5.021,28 
  - 34 Mbit/s do 5 km  + 1.041.167,40 1.249.400,88 
   + nad 5 km za pos. km 19.671,50 23.605,80 
  - 155 Mbit/s do 5 km  + 1.487.384,10 1.784.860,92 
   + nad 5 km za pos. km 28.102,10 33.722,52 
  - 622 Mbit/s do 5 km  + 2.974.768,20 3.569.721,84 
   + nad 5 km za pos. km 56.204,20 67.445,04 
  - 2,5 Gbit/s do 5 km  + 5.949.536,40 7.139.443,68 
   + nad 5 km za pos. km 112.408,40 134.890,08 

 
Zakupnina kapacitete podatkovnih vodov za razdalje nad 50 km za posamezni km: Cena brez davka Cena z davkom 

     
  - do 64 kbit/s  do 50 km  + 69.312,60 83.175,12 
   + nad 50 km za pos. km 72,60 87,12 
  - 64 kbit/s do 50 km  + 86.647,20 103.976,64 
   + nad 50 km za pos. km 119,30 143,16 
  - 128 kbit/s do 50 km  + 140.807,20 168.968,64 
   + nad 50 km za pos. km 393,20 471,84 
  - 256 kbit/s do 50 km  + 228.802,20 274.562,64 
   + nad 50 km za pos. km 1.072,90 1.287,48 
  - 512 kbit/s do 50 km  + 330.059,30 396.071,16 
   + nad 50 km za pos. km 1.844,00 2.212,80 
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Zakupnina kapacitete podatkovnih vodov za razdalje nad 50 km za posamezni km: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 1024 kbit/s do 50 km  + 362.930,10 435.516,12 
   + nad 50 km za pos. km 2.039,30 2.447,16 
  - 2048 kbit/s do 50 km  + 410.100,40 492.120,48 
   + nad 50 km za pos. km 2.063,90 2.476,68 
  - 34 Mbit/s do 50 km  + 1.926.384,90 2.311.661,88 
   + nad 50 km za pos. km 9.505,50 11.406,60 
  - 155 Mbit/s do 50 km  + 2.751.978,60 3.302.374,32 
   + nad 50 km za pos. km 13.579,30 16.295,16 
  - 622 Mbit/s do 50 km  + 5.503.957,20 6.604.748,64 
   + nad 50 km za pos. km 27.158,60 32.590,32 
  - 2,5 Gbit/s do 50 km  + 11.007.914,40 13.209.497,28 
   + nad 50 km za pos. km 54.317,20 65.180,64 

 
 

MEDNARODNI VODI 
 
3ULNOMXþQLQD 

3ULNOMXþQLQD�]D�SULNOMXþQR�WRþNR�GRORþHQH�KLWURVWL�– za nacionalni del voda Cena brez davka Cena z davkom 
       
  - do 64 kbit/s in  64 kbit/s enkratno 121.176,50 145.411,80 
  - 128  kbit/s enkratno 203.403,40 244.084,08 
  - 256 kbit/s enkratno 285.630,30 342.756,36 
  - 512 kbit/s enkratno 324.579,80 389.495,76 
  - 1024 kbit/s  enkratno 328.907,60 394.689,12 
  - 2048 kbit/s enkratno 471.722,70 566.067,24 
  - 34 Mbit/s enkratno 1.300.000,00 1.560.000,00 
  - 155 Mbit/s enkratno 2.600.000,00 3.120.000,00 
  - 622 Mbit/s enkratno 5.200.000,00 6.240.000,00 
  - 2,5 Gbit/s enkratno 10.400.000,00 12.480.000,00 
     
6SUHPHPEH�SUHQRVQH�KLWURVWL�QD�SRVDPH]QL�SULNOMXþQL�
WRþNL 

enkratno 'RSODþLOR�UD]OLNH�SULNOMXþQLQH�]D�
SULNOMXþQR�WRþNR 

    
3UHVHOLWHY�SRVDPH]QH�SULNOMXþQH�WRþNH enkratno �����SULNOMXþQLQH�]D�SULNOMXþQR�WRþNR 

    
9NOMXþLWHY�L]NOMXþHQHJD�YRGD�]DUDGL�QHSODþLOD�
PHVHþQH�]DNXSQLQH� 

enkratno ������SULNOMXþQLQR�]D�SULNOMXþQR�WRþNR 

 
Zakupnina 

2320%$��=DNXSQLQD�PHGQDURGQHJD�YRGD�MH�VHVWDYOMHQD�L]�GYHK�PHVHþQLK�]DNXSQLQ�QDFLRQDOQLK�LQ�ODKNR�WXGL�L]�WUDQ]LWQHJD�
dela mednarodnega voda za posamezne prenosne hitrosti. Za cene podatkovnih vodov s kapacitetami, ki niso objavljene v 
&HQLNX�� VH� FHQH� GRORþLMR� SRJRGEHQR� NRW� OLQHDUQD� LQWHUSRODFLMD� PHG� FHQDPD� QDMEOLåMH� YLãMH� LQ� QDMEOLåMH� QLåMH� NDSDFLWHWH�
SRGDWNRYQLK�YRGRY��2VQRYQD�REUDþXQVND�HQRWD�MH�PHVHF� 
 
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Avstrijo: Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 208.000,00 249.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 328.907,60 394.689,12 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 536.638,70 643.966,44 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 980.000,00 1.176.000,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.150.000,00 1.380.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.500.000,00 1.800.000,00 
  - 34 Mbit/s PHVHþQR 6.000.000,00 7.200.000,00 
  - 155 Mbit/s PHVHþQR 9.500.000,00 11.400.000,00 
  - 622 Mbit/s PHVHþQR 19.000.000,00 22.800.000,00 
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Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Belgijo: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 259.663,90 311.596,68 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 482.000,00 578.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.819,40 1.372.583,28 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 

     
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Dansko: Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 251.008,50 301.210,20 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 458.739,50 550.487,40 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.819,40 1.372.583,28 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00   2.902.800,00 

     
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Francijo: Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 207.731,10 249.277,32 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 354.874,00 425.848,80 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 588.571,50 706.285,80 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.819,40 1.372.583,28 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 

     
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Italijo: Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 249.600,00 299.520,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 458.400,00 550.080,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 806.400,00 967.680,00 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.100.000,00 1.320.000,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.250.000,00 1.500.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.550.000,00 1.860.000,00 
  - 34 Mbit/s PHVHþQR 6.000.000,00 7.200.000,00 
  - 155 Mbit/s PHVHþQR 10.000.000,00 12.000.000,00 

     
=DNXS�SUHQRVQH�KLWURVWL�QDFLRQDOQHJD�GHOD�PHGQDURGQHJD�YRGD�]�1HPþLMR� Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 243.400,00 292.080,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 447.013,46 536.416,15 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 786.369,23 943.643,08 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.100.000,00 1.320.000,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.370.000,00 1.644.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.800.000,00 2.160.000,00 
  - 34 Mbit/s PHVHþQR 8.300.000,00 9.960.000,00 

  - 155 Mbit/s PHVHþQR 13.500.000,00 16.200.000,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Nizozemsko: Cena brez davka Cena z davkom 
     
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 233.697,50 280.437,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 363.529,50 436.235,40 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.386,60 1.372.063,92 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 

  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
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=DNXS�SUHQRVQH�KLWURVWL�QDFLRQDOQHJD�GHOD�PHGQDURGQHJD�YRGD�]�*UþLMR� Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 482.000,00 578.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 848.000,00 1.017.600,00 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.298.000,00 1.557.600,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 

  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Irsko: Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 482.000,00 578.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.819,40 1.372.583,28 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00   2.086.800,00 

  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Portugalsko: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s meVHþQR 482.000,00 578.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.298.000,00 1.557.600,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 

  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
     
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Španijo: Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 482.000,00 578.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 839.579,90 1.007.495,88 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.298.000,00 1.557.600,00 

  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Švedsko: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 482.000,00 578.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.819,40 1.372.583,28 

  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
     

=DNXS�SUHQRVQH�KLWURVWL�QDF��GHOD�PHGQDURGQHJD�YRGD�]�=GUXåHQLP�.UDOMHVWYRP� Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 454.411,79 545.294,15 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 787.647,07 945.176,48 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.298.000,00 1.557.600,00 

  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z ZDA: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 500.000,00 600.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 860.006,80 1.032.008,16 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 1.384.614,30 1.661.537,16 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.644.537,90 1.973.445,48 

  - 1024 kbit/s PHVHþQR 2.654.000,00 3.184.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 3.692.000,00 4.430.400,00 
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Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Hrvaško: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 280.000,00 336.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 514.230,77 617.076,92 
  - 256 kbit/s meseþQR 904.615,38 1.085.538,46 

  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.100.000,00 1.320.000,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.350.000,00 1.620.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.650.000,00 1.980.000,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Švico: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 233.697,50 280.437,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 363.529,50 436.235,40 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 

  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.100.000,00 1.320.000,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.370.000,00 1.644.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.800.000,00 2.160.000,00 
  - 34 Mbit/s PHVHþQR 8.300.000,00 9.960.000,00 
  - 155 Mbit/s PHVHþQR 13.500.000,00 16.200.000,00 
     

=DNXS�SUHQRVQH�KLWURVWL�QDFLRQDOQHJD�GHOD�PHGQDURGQHJD�YRGD�]�0DGåDUVND� Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 249.600,00 299.520,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 382.000,00 458.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 672.000,00 806.400,00 

  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.100.000,00 1.320.000,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.250.000,00 1.500.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.550.000,00 1.860.000,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Makedonijo: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 330.000,00 396.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 485.398,40 582.478,08 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 856.890,80 1.028.268,96 

  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.354.000,00 1.624.800,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.543.000,00 1.851.600,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.150.000,00 2.580.000,00 

     
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Bosno in 
Hercegovino: 

Cena brez davka Cena z davkom 

     
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 305.000,00 366.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 560.144,23 672.173,08 

  - 256 kbit/s PHVHþQR 985.384,62 1.182.461,54 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.390.000,00 1.668.000,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.543.000,00 1.851.600,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.950.000,00 2.340.000,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Finsko: Cena brez davka Cena z davkom 
     
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 482.000,00 578.400,00 

  - 256 kbit/s PHVHþQR 781.501,70 937.802,04 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.819,40 1.372.583,28 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
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Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Rusijo: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 370.000,00 444.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 649.159,70 778.991,64 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 1.125.210,10 1.350.252,12 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.513.000,00 1.815.600,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.964.000,00 2.356.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.391.000,00 2.869.200,00 
     

=DNXS�SUHQRVQH�KLWURVWL�QDFLRQDOQHJD�GHOD�PHGQDURGQHJD�YRGD�V�ýHãNR�UHSXEOLNR� Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 250.000,00 300.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 459.000,00 550.800,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 807.000,00 968.400,00 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.174.000,00 1.408.800,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.400.000,00 1.680.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.850.000,00 2.220.000,00 

     
Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Poljsko: Cena brez davka Cena z davkom 

  - 64 kbit/s  PHVHþQR 330.000,00 396.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 567.500,00 681.000,00 
  - 256 kbit/s mesHþQR 1.066.153,85 1.279.384,62 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.503.000,00 1.803.600,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.752.000,00 2.102.400,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.132.000,00 2.558.400,00 
     

=DNXS�SUHQRVQH�KLWURVWL�QDFLRQDOQHJD�GHOD�PHGQDURGQHJD�YRGD�V�7XUþijo: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 300.000,00   360.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 550.961,54 661.153,85 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 969.230,77   1.163.076,92 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.485.576,92 1.782.692,30 
  - 1024 kbit/s PHVHþQo 1.990.384,62 2.388.461,54 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.769.230,77   3.323.076,92 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Jugoslavijo: Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 462.500,00 555.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.050.000,00 2.460.000,00 
  - 34 Mbit/s PHVHþQR 11.400.000,00 13.680.000,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Norveško Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 263.000,00 315.600,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 482.000,00 578.400,00 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 844.145,45 1.012.974,54 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.143.819,40 1.372.583,28 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.739.000,00 2.086.800,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda s Slovaško: Cena brez davka Cena z davkom 
     
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 244.360,00 293.232,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 342.104,00 410.524,80 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 610.900,00 733.080,00 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 977.440,00 1.172.928,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.400.000,00 1.680.000,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 1.850.000,00 2.220.000,00 
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Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Luksemburgom: Cena brez davka Cena z davkom 
     
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 174.478,00   209.373,60 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 292.507,00 351.008,40 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 523.433,00   628.119,60 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 903.179,00 1.083.814,80 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.570.300,00 1.884.360,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.419.000,00 2.902.800,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodnega voda z Romunijo: Cena brez davka Cena z davkom 
     
  - 64 kbit/s  PHVHþQR 330.000,00   396.000,00 
  - 128 kbit/s PHVHþQR 485.398,40   582.478,08 
  - 256 kbit/s PHVHþQR 856.890,80   1.028.268,96 
  - 512 kbit/s PHVHþQR 1.354.000,00   1.624.800,00 
  - 1024 kbit/s PHVHþQR 1.543.000,00   1.851.600,00 
  - 2048 kbit/s PHVHþQR 2.150.000,00   2.580.000,00 
     

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednaroGQHJD�YRGD�]�-XåQR�.RUHMR� Cena brez davka Cena z davkom 
  - 64 kbit/s PHVHþQR 687.009,73   824.411,68 

 
 
 

323867,�1$�&(1(�0(6(ý1,+�=$.831,1 
 
Telekom Slovenije, d.d. priznava za storitvi zakupa kapacitete nacionalnih in mednarodnih podatkovnih vodov popuste za 

PHVHþQH�]DNXSQLQH��NL�VH�REUDþXQDYDMR�RG�REMDYOMHQH�FHQH�EUH]�GDYND��=D�WH�VWRULWYH�7HOHNRP�6ORYHQLMH�G�G��SUL]QDYD�GYH�YUVWL�
popustov, ki se seštevata in sicer: 

 
1. popust na  lojalnost,�NL�VH�REUDþXQD�RG�RVQRYQH�FHQH�PHVHþQH�]DNXSQLQH�Y�FHQLNX�LQ�]Qaša: 

 

doba za katero je sklenjena pogodba popust (v odstotkih) 

RG�YNOMXþQR���GR���OHW 5 

RG�YNOMXþQR���OHW�GR����OHW 10 

QDG�YNOMXþQR����OHW 15 

 
6WRSQMD�SRSXVWD�QD�ORMDOQRVW�QL�YH]DQD�QD�]QHVHN�PHVHþQH�]DNXSQLQH��9�SULPHUX�SUHGþDVQH�SUHNLQLWYH�SRJRGEH�MH Telekom 

6ORYHQLMH�XSUDYLþHQ�GR�QDGRPHVWLOD�RGREUHQLK�SRSXVWRY� 
 
 

2. popust na ]QHVHN�YVRWH�PHVHþQLK�]DNXSQLQ�]D�REH�YUVWL�VWRULWHY posameznega zakupnika, ki znaša: 
 

]QHVHN�YVRWH�PHVHþQLK�]DNXSQLQ��Y�6,7� popust (v odstotkih) 

od 2.000.000,00 do 9.999.999,99 3 

od 10.000.000,00 do 19.999.999,99 5 

od 20.000.000,00 do 29.999.999,99 7 

od 30.000.000,00 do 99.999.999,99 10 

���������������LQ�YHþ 15 

 
7HOHNRP� 6ORYHQLMH�� G�G�� XSRãWHYD� Y� ]QHVHN� YVRWH� PHVHþQLK� ]DNXSQLQ� SRVDPH]QHJD� ]DNXSQLND� SROHJ� VWRULWHY� ]DNXSD�

kapaFLWHWH�QDFLRQDOQLK� LQ�PHGQDURGQLK�SRGDWNRYQLK�YRGRY� WXGL�PHVHþQH�]DNXSQLQH�]DNXSD�NDSDFLWHW�]D�SUHQRVD�SRGDWNRY�Y�
(ODVWLþQHP�RPUHåMX��EORNRYQR�SRVUHGRYDQMH�LQ�XSUDYOMDQLK�]DNXSOMHQLK�YRGRY��LQ�]DNXSD�NDSDFLWHW�Y�VNORSX�$70�VWRULWHY� 

V primeru spremembe zneVND�YVRWH�PHVHþQLK�]DNXSQLQ��VH�VNODGQR�]�]JRUQMR�WDEHOR�GRORþL�QRYD�VWRSQMD�SRSXVWD� 
 

Telekom Slovenije, d.d.   
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Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Ob-69566
Republika Slovenija, Upravna enota Šmar-

je pri Jelšah, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu svojega načelni-
ka Vincencija Habjana, št. 01400-2/02-100,
z dne 3. 1. 2002, na podlagi 51. člena Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Franca Rataja,
sedaj neznanega prebivališča, po uradni dol-
žnosti naslednji

sklep

1. Stranki Francu Rataju, roj. 14. 5. 1948,
drž. Republike Slovenije, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem Babna gora 43, sedaj ne-
znanega prebivališča, se postavi za začasne-
ga zastopnika Jožica Libnik, delavka Upravne
enote Šmarje pri Jelšah;

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa dokler ne nastopi zako-
niti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec;

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 25201-343/2002 1204 Ob-69614
Republika Slovenija, Upravna enota Novo

mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve,
izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-1/00
z dne 25. 9. 2000, na podlagi 44. člena
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99) in
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni lit RS, št. 80/99 in 70/00), po
uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve
dovojenja za začasno prebivanje Muji Nurkiću,
z zadnjim začasnim prebivališčem na naslovu
Ločica pri Vranskem 40,

sklep
Muji Nurkiću, roj. 16. 9. 1967 v kraju

Donja Lukovica, BiH, z zadnjim začasnim pre-
bivališčem v Republiki Sloveniji na naslovu
Ločica pri Vranskem 40, se v postopku razve-
ljavitve dovoljenja za začasno prebivanje po-
stavi začasna zastopnica Tadeja Zajc, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zasto-
pala v tem postopku, dokler ne nastopi stran-
ka sama oziroma njen pooblaščenec.

Št. 25201-344/2002/1204 Ob-69613
Republika Slovenija, Upravna enota Novo

mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve,
izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-1/00
z dne 25. 9. 2000, na podlagi 44. člena
Zakona o tujci (Uradni list RS, št. 61/99) in
51. člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00),
po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razvelja-
vitve dovoljenja za začasno prebivanje Tahirju
Trakiću, z zadnjim začasnim prebivališčem,
na naslovu Ločica pri Vranskem 40,

sklep
Tahir Trakić, roj. 8. 8. 1961, v kraju Svo-

jat, BiH, z zadnjim začasnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji na naslovu Ločica pri Vran-
skem 40, se v postopku razveljavitve dovolje-

nja za začasno prebivanje postavi začasna za-
stopnica Tadeja Zajc, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem
postoku, dokler ne nastopi stranka sama ozi-
roma njen pooblaščenec.

Št. 3/8-35101-50/02 Ob-69694
Upravna enota Vrhnika izdaja po uradni

dolžnosti na podlagi 51. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00), v upravni zadevi vlagateljice
Maje Katarine Cikač z Vrhnike, Mrakova 7 -
priglasitev gradbenih del,

sklep
1. Za začasnega zastopnika stranki Jane-

zu Marklju, rojen 10. 5. 1949, neznanega
prebivališča, se postavi Frančiško Markelj,
Gradišče 17a, Vrhnika.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku priglasitve gradbenih del toliko ča-
sa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali
predstavnik oziroma stranka sama ali njen po-
oblaščenec.

Št. 35106-47/02-13/133 Ob-69697
Upravna enota Gornja Radgona izdaja po

uradni dolžnosti, ter na podlagi prvega od-
stavka 51. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00, v nadaljevanju: ZUP), v upravni zade-
vi investitorja Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, za izdajo odločbe o
dovolitvi izvedbe priglašenih del, to je za
obnovo - preplastitev asfaltnega vozišča in
sanacijo odvodnjavanja meteornih voda ob-
činske javne poti JP 844550, odsek
844551, R3-714 - Spodnji Kocjan - (Lukov-
njak) - Kocjan - (Kosmajer) - Kocjan h.š. 3,
naslednji

sklep:
1. V upravni zadevi Občina Radenci, Rad-

gonska cesta 9, 9252 Radenci, za izdajo
odločbe o dovolitvi izvedbe priglašenih del, to
je za obnovo - preplastitev asfaltnega vozišča
in sanacijo odvodnjavanja meteornih voda ob-
činske javne poti JP 844550, odsek 844551,
R3-714 - Spodnji Kocjan - (Lukovnjak) - Koc-
jan - (Kosmajer) - Kocjan h.š. 3, vse v obsegu
obstoječega cestnega zemljišča parc. št. 705
(pot), k.o. Kapelski Vrh in 938/3 (pot), k.o.
Dragotinci, se osebam:

– ki so umrle in za njimi še ni bila izvedena
zapuščinska razprava, in sta:

1. Trnovec Feliksu, roj. 23. 12. 1925, na-
zadnje stanujoč v Kocjanu 11, in

2. Kegl Ivani, roj. 23. 5. 1916, nazadnje
stanujoči v Kocjanu 15;

– ki so odpotovale in naslovi njihovih pre-
bivališč niso znani, in je:

1. Mueler Frančiška, z zadnjim znanim stal-
nim prebivališčem v Dragotincih 16,

ter
– osebam, ki so neznane (vpisani zadnji

znani naslovi stalnih prebivališč), in so:
1. Markovič Ivan, Bad Scharak 30, Nem-

čija,
2. Kovačev Marija, Wiesbaden, Herman-

brill 12, 62 Wiesbaden,
3. Mueler Jože, Amerika,
4. Mueler Feliks, Amerika;
torej osebam, ki so lastniki ali so v skladu z

zemljiškimi evidencami še vpisani kot lastniki
zemljišč, ki bodo predvidoma prizadeta z iz-
vedbo predvidenih posegov v prostor, postavi
začasni zastopnik Davorin Zamuda, zaposlen
v upravi Občine Radenci, sicer pa stanujoč v
Radencih, Trdinova ul. 4, 9252 Radenci.

2. Začasni zastopnik, naveden v 1. točki
tega sklepa se imenuje samo v upravni zadevi
izdaje navedene odločbe iz tega sklepa in se
tega sklepa ne sme uporabiti za druge name-
ne.

3. Začasni zastopnik je dolžan stranke ozi-
roma pravne naslednike, takoj ko je to objek-
tivno možno, obvestiti o upravni zadevi, ki te-
če pri Upravni enoti Gornja Radgona.

4. Začasni zastopnik ima v postopku, ozi-
roma pri dejanju za katerega je postavljen, vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

5. Ta sklep velja takoj in se objavi na ogla-
sni deski Upravne enote Gornja Radgona in v
Uradnem listu RS.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/06-028/6-2002 Ob-69570
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 44 vpiše politična stranka
Zveza poštenih ljudi Slovenije, s skrajša-
nim imenom Zveza poštenih, ter kratico
imena ZPLS in s sedežem v Murski Sobo-
ti, Ulica Prekmurske čete 13. Znak stran-
ke je v obliki kroga. Ozadje predstavlja svet,
na katerem so narisani kontinenti v oranžni
barvi in morja, ki so obarvana v ledeno mo-
dri barvi. V ospredju je ozemlje države Slo-
venije, ki je obarvano z rumeno barvo. V
zgornjem desnem delu znaka so štiri črke,
ki so pokončne in v črni barvi. Te predstav-
ljajo kratico stranke ZPLS. V sredini ozemlja
države Slovenije je človeška ribica, Prote-
us, ki je črno-beli barvi. V spodnjem delu
znaka je sedemindvajset črk, razpostavlje-
nih v polkrogu in označujejo ime stranke. Te
črke so v črni barvi.

Kot zastopnik politične stranke Zveze
poštenih ljudi Slovenije se v register politič-
nih strank vpiše Jože Šijanec, predsednik
stranke.

Matična številka politične stranke je
1029797.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-1/2002 Ob-69565
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem 21. 1. 2002 sprejme v hram-
bo statut sindikata, vpisanega v evidenco
statutov sindikatov, pod zap. št. 213 z nazi-
vom “Pravilnik sindikata družbe”, ki jih je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom “Sindikat družbe Adapta neod-
visnost KNSS” s sedežem Teharska ce-
sta 110, 3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se določi matična šte-
vilka 1229648.

Št. 121-71/93-08 Ob-69571
Spremeni se sedež Sindikata podjetja

Gorenjski tisk, ki se sedaj glasi: Mirka
Vadnova 6, Kranj.

Spremembe se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 64 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 024-6/01-1411 Ob-69700
Pravila sindikata Vrtnarije Čatež so

dne 3. 12. 2001 sprejeta v hrambo pri
Upravni enoti Brežice in dne 4. 12. 2001
vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma sta-
tutov Upravne enote Brežice pod zap. št.
3/2001.

Št. 1341/06-028/5-1997 Ob-69701
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 10, kjer je vpisana stranka
Zeleni Slovenije, s skrajšanim imenom Ze-
leni ter s sedežem v Ljubljani, Komenske-
ga 11, vpiše sprememba zastopnika stran-
ke, sprejeta na 10. rednem kongresu stran-
ke dne 6. 4. 2002.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Ugo
Fonda.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-69699
Ime medija: Vestnik in Radio Murski

val.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje, Mur-

ska Sobota d.d., Arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.

Lastniki z najmanj 5% kapitala: Geza Far-
kaš, Mladinska 6, 9231 Beltinci, Dragotin
Beloglavec, Cankarjeva 9, Rakičn, 9000
Murska Sobota, Družba pooblaščenka IVR,
d.o.o., Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska
Sobota in Lastni sklad delnic.

Uprava izdajatelja: Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Dragotin Belo-

glavec, predsednik, Bojan Peček, Ludvik
Kovač, Nataša Praprotnik, Jože Graj in Ne-
venka Emri.

Objave gospodarskih
družb

Ob-69619
Skladno z določbami 516. člena Zakona

o gospodarskih družbah Banka Vipa d.d.,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,

obvešča
delničarje Banke Vipa d.d.

a) da je dne 16. 5. 2002 Okrožnemu
sodišču v Novi Gorici predložila pogodbo o
pripojitvi med Banko Vipa d.d. kot prevzeto
banko in Abanko d.d. Ljubljana, kot pre-
vzemno banko, sklenjeno dne 25. 4. 2002
v obliki notarskega zapisa pri notarju Bojanu
Podgoršku iz Ljubljane pod opr. št. SV
432/02. Pogodbo so pregledali člani nad-
zornega sveta Banke Vipa d.d. na seji dne
15. 5. 2002. O soglasju k pripojitvi bo odlo-
čala skupščina Banke Vipa d.d. dne 27. 6.
2002;

b) da od 24. 5. 2002 do dneva zaseda-
nja skupščine Banke Vipa d.d., ki bo odlo-
čala o pripojitvi Banke Vipa d.d. k Abanki
d.d. Ljubljana, lahko vpogledajo na sedežu
Banke Vipa d.d., Erjavčeva ulica 2, Nova
Gorica, naslednje listine: pogodbo o pripo-
jitvi, letna poročila Banke Vipa d.d. in Aban-
ke d.d. Ljubljana, za zadnja tri poslovna le-
ta, poročilo uprav Banke Vipa d.d. in Aban-
ke d.d. Ljubljana, o pripojitvi, poročilo pri-
pojitvenega revizorja o reviziji pripojitve,
poročili nadzornih svetov Banke Vipa d.d. in
Abanke d.d. Ljubljana, o pregledu pripoji-
tve;

c) da bo banka na zahtevo delničarja
najkasneje naslednji delovni dan brezplač-
no posredovala prepis listin iz točke b) tega
obvestila;

d) da bodo delničarjem na zasedanju
skupščine Banke Vipa d.d. predložene vse
listine iz točke b) tega obvestila in obrazlo-
žena vsebina pogodbe o pripojitvi ter pred-
stavljene vse morebitne pomembne spre-
membe premoženja banke v obdobju od
podpisa pogodbe o pripojitvi do zasedanja
skupščine.

Uprava

Ob-69740
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o

gospodarskih družbah prevzemna družba
Iskra – Sistemi sekundarne energetike,
d.d., Ljubljana, Stegne 21 ter prevzeta dru-
žba Sypra d.o.o., Sistemi procesne avto-
matizacije, Stegne 21, Ljubljana, objavljata
obvestilo, da je bil dne 21. 5. 2002 registr-
skemu sodišču v Ljubljani predložena

pogodba o pripojitvi
podpisana 21. 5. 2002 med prevzemno

družbo Iskra – Sistemi sekundarne energe-
tike, d.d., Ljubljana, Stegne 21 in prevzeto
družbo Sypra d.o.o., Sistemi procesne av-
tomatizacije, Stegne 21, Ljubljana.

Sklep o soglasju k pripojitvi bo edini dru-
žbenik prevzete družbe sprejel dne 25. 6.
2002.

Vsi delničarji prevzemne družbe in edini
družbenik prevzete družbe imajo pravico, da

v roku enega meseca od objave tega obve-
stila v Uradnem listu RS pregledajo gradivo o
pripojitvi, opredeljeno v 516. členu v pove-
zavi s 528. členom Zakona o gospodarskih
družbah, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, na sedežu prevzemne oziroma prevzete
družbe, Stegne 21 v Ljubljani. Vsak delničar
ima na njegovo zahtevo, najkasneje nasledn-
ji delovni dan po objavi, brezplačno prejeti
prepis listin iz drugega odstavka 516. člena
Zakona o gospodarskih družbah.

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 spre-
jema sklepa o soglasju k pripojitvi s strani
prevzete družbe zahtevali sklic skupščine,
ki naj odloči o soglasju k pripojitvi, bo o tem
soglasju na naslednji seji odločala tudi skup-
ščina prevzemne družbe.

Uprava prevzemne družbe
generalni direktor

Iskra Sysen, d.d., Ljubljana
uprava prevzete družbe

Direktor
Sypra, d.o.o.

Ob-69931
Upravi družbe Mladina, d. d., Trubarjeva

cesta 79, 1000 Ljubljana in Infomediji,
d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,

obveščata delničarje,
da sta skladno z določbami 516. člena

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD)
dne 24. 5. 2002 predložili pogodbo o
pripojitvi registrskemu sodišču v Ljubljani.
O pogodbi bosta odločali skupščini obeh
družb, skladno z določili 515. in 516. čle-
na ZGD.

Da podlagi 1. odstavka 516. člena ZGD
opozarjamo delničarje družbe Mladina,
d.d. in družbenike družbe Infomediji, d.o.o.
na njihove pravice iz 516. člena ZGD: na
sedežu obeh družb so na vpogled nasled-
nje listine: pogodba o pripojitvi, letna poro-
čila obeh družb, udeleženih pri pripojitvi za
zadnja tri leta, zaključna poročila družb,
poročilo uprav o pripojitvi, poročilo o revi-
ziji pripojitve, poročilo nadzornih svetov o
pregledu pripojitve. Delničarjem in družbe-
nikom so na voljo tudi dodatna gradiva,
povezana s pripojitvijo ter druge informaci-
je, ki jih lahko delničar ali družbenik zasta-
vita upravi obeh družb. Delničarju na pod-
lagi zahteve brezplačno izročimo prepis li-
stin iz tega obvestila.

Mladina, d.d., Ljubljana

Ob-69698
Skladno z določili Zakona o gospodar-

skih družbah objavljam

poziv upnikom
da prijavijo svoje terjatve do družbe Pre-

lest, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.,
Slovenska Bistrica, Cigonca 27, vpisane v
sodni register Okrožnega sodišča v Maribo-
ru pri številki reg. vl. 1/2272-00, matična
številka 5380561, v roku 30 dni po objavi
tega poziva.
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Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.

Likvidacijska upraviteljica
Marija Križanič

Javne prodaje delnic

Ob-69753
Na podlagi Zakona o zaključku lastninje-

na in privatizaciji pravnih oseb v lasti Sloven-
ske razvojne družbe (Ur. l. RS, št. 30/98,
12/99, 79/01), Uredbe o načinih javne pro-
daje delnic in poslovnih deležev v lasti Slo-
venske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
56/98) in sklepa o privatizaciji družbe Gori-
čane tovarna papirja, d.d., Slovenska raz-
vojna družba d.d., Dunajska 160, 1121
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup 383.559

navadnih delnic družbe Goričane
tovarne papirja Medvode, d.d., Ladja

10, Medvode
1. Predmet prodaje je 383.559 nava-

dnih imenskih delnic družbe Goričane to-
varna papirja Medvode d.d., Ladja 10, Med-
vode (družba), z nominalno vrednostjo vsa-
ke delnice 1.000 SIT, ki predstavljajo
85,35% osnovnega kapitala družbe. Od te-
ga prodaja Slovenska razvojna družba d.d.
Ljubljana 364.258 navadnih imenskih del-
nic družbe v svojem imenu in za svoj račun,
kar predstavlja 81,06% osnovnega kapitala
družbe, 19.301 navadnih imenskih delnic
družbe pa v imenu in za račun Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., kar predstavlja 4,29% osnov-
nega kapitala družbe.

2. Ponudba za nakup delnic mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) ponujeno ceno za nakup vseh
383.559 delnic družbe, katerih izhodiščna
cena znaša 6.057,163.728 SIT; kupnina
se plača v denarju,

b) način in rok plačila kupnine,
c) zavarovanje plačila kupnine: v primeru

odloženega plačila kupnine je obvezno za-
varovanje plačila kupnine z nepreklicno ban-
čno garancijo prvovrstne slovenske banke,
unovčljivo na prvi poziv,

d) natančneje razčlenjen poslovni načrt
družbe za obdobje 5 let, ki ga predloži po-
nudnik s podrobnim prikazom podatkov o
predlogu razvojne strategije družbe vključ-
no s (i) posledicami za zaposlovanje (ohra-
nitev delovnih mest oziroma novo zaposlo-
vanje), (ii) okolje, (iii) razvoj tehnologij in
načrtovane investicije (investicijski načrt) ter
(iv) uveljavitev družbe na domačem in tujih
trgih,

e) zagotovila ponudnika za uresničitev
poslovnega načrta družbe po posameznih
elementih iz točke 2.d.,

f) zagotovitev dodatnih finančnih sred-
stev za financiranje poslovanja družbe,

g) podatke o poslovnem in finančnem
položaju kupca:

– za pravne osebe: zadnji dve letni poro-
čili z vključeno bilanco stanja, bilanco uspe-
ha, pripravljenimi v skladu z veljavnimi pred-
pisi v državi, v kateri ima ponudnik svoj se-
dež in druge podatke, kot so revizijsko po-

ročilo, izkaz finančnih tokov, koncernska bi-
lanca stanja in uspeha oziroma koncernski
izkaz finančnih tokov, ki so jih dolžne objav-
ljati pravne osebe skladno z veljavnimi pred-
pisi države, v kateri ima ponudnik svoj se-
dež;

– za fizične osebe: dokazila o finančni
sposobnosti ponudnika za izpolnitev obvez-
nosti iz ponudbe ali druge listine, vključno
reference domačih in prvorazrednih tujih
bank na osnovi katerih je mogoče nedvo-
umno ugotoviti boniteto ponudnika;

h) dokazilo o vplačani varščini.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače

ali tuje fizične ali pravne osebe. Pravne ose-
be so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz so-
dnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni s priloženim sloven-
skim prevodom, če je izpis sestavljen v tu-
jem jeziku.

4. Kot pravočasne se bodo štele zgolj
ponudbe, ki prispejo na Slovensko razvojno
družbo, Dunajska 160, 1121 Ljubljana naj-
kasneje do 21. 6. 2002 do 10. ure v zaprti
ovojnici s pripisom: “Javni razpis za Goriča-
ne d.d. - ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo
prispele po razpisnem roku, bo komisija za-
vrgla in o tem obvestila ponudnike.

5. Za resnost ponudbe so ponudniki dol-
žni do roka za oddajo ponudb vplačati na
žiro račun Slovenske razvojne družbe d.d.,
Dunajska 160, Ljubljana številka:
50102-627-7001 varščino v znesku
50,000.000 SIT. Izbranemu najugodnejše-
mu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa
brezobrestno vrnjena po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika. Če nobeden od
ponudnikov ne bo izbran kot najugodnejši
ponudnik najkasneje v 180 dneh od izteka
roka za oddajo ponudb, bo vsem ponudni-
kom v naslednjih 8 dneh vplačani znesek
varščine brezobrestno vrnjen.

6. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobijo ponudniki vsak delav-
nik od 9. do  11. ure na Slovenski razvojni
družbi, Dunajska 160, Ljubljana pri Ireni Co-
lja tel. 01/58-94-880. Zainteresiranim po-
nudnikom bo po predhodnem dogovoru z
navedeno osebo in po podpisu izjave o va-
rovanju tajnosti podatkov omogočen dostop
do potrebne dokumentacije za pripravo po-
nudbe - ponudbeni memorandum in drugi
podatki o družbi, ogled družbe, ter pogovor
z vodstvom družbe.

7. Prispele ponudbe bo ocenjevala ko-
misija, ki jo je za oceno ponudb imenovala
Uprava Slovenske razvojne družbe d.d.
Ljubljana. Ponudbe se bodo vrednotile na
podlagi ocene kriterijev iz 2. točke tega raz-
pisa. Ponujena cena za nakup delnic bo
pomemben kriterij za oceno ponudb, ven-
dar bodo poleg cene upoštevani tudi drugi
kriteriji iz 2. točke.

8. Komisija bo nepopolne in nepravoča-
sne ponudbe zavrgla. Kot nepopolne bo
zavrgla tudi ponudbe s ponujeno nižjo ceno
za nakup delnic od izhodiščne cene iz 2.a)
točke tega razpisa. V primeru, da bo komi-
sija ocenila, da na podlagi v skladu s 2.
točko tega razpisa ponujenih pogojev, iz-
med danih ponudb ne more izbrati najugo-
dnejšega ponudnika, ali da je mogoče do-
seči ugodnejše pogoje prodaje, lahko po-
zove vse ponudnike, da ponudbo še dopol-

nijo v posameznih elementih. Komisija lah-
ko odloči, da se s ponudniki opravijo poga-
janja z namenom doseganja čim boljših po-
gojev prodaje ter preciziranja pogojev pro-
daje.

9. Slovenska razvojna družba na podlagi
tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji delnic, ki so predmet tega javnega
razpisa, z najugodnejšim ali katerimkoli dru-
gim ponudnikom.

Slovenska razvojna družba d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št. 35 Ob-69572
Družba Bohor Žaga in furnirnica d.o.o.

Šentjur, Leona Dobrotinška 9, vpisana v so-
dni register Okrožnega sodišča v Celju pod
št. registrskega vložka 1/01866/00, je na
seji skupščine dne 16. 4. 2002, sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
na podlagi katerega se je osnovni kapital

družbe, ki je doslej znašal 263,067.000
SIT, zmanjšal za 52,001.420 SIT tako, da
po novem znaša 211,065.580 SIT.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravanala zahtevke ali zagotovila varščino.

Bohor d.o.o. Šentjur
direktor

Karner Bojan

Ob-69633
V skladu s 316. členom ZGD družba

Terme Čatež d.d. obvešča javnost, da je
Okrožno sodišče v Krškem, na podlagi skle-
pa uprave in soglasja nadzornega sveta, dne
13. 5. 2002 vpisalo

povečanje osnovnega kapitala družbe

s sedanjega 2.699,886.000 SIT na
4.049,826.000 SIT.

Na podlagi sklepa skupščine delniške
družbe z dne 17. 12. 2002 je uprava dru-
žbe dne 23. 1. 2002 sprejela sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala iz odobrenega ka-
pitala v višini 224.990 delnic, vsaka z nomi-
nalno vrednostjo 6.000 SIT, oziroma v sku-
pni nominalni vrednosti 1.349,940.000 SIT.

Nadzorni svet Term Čatež d.d. je na svo-
ji seji dne 21. 3. 2002 dal soglasje na po-
večanje osnovnega kapitala iz odobrenega
kapitala v višini 224.990 delnic.

Vpis delnic je potekal dne 8. 4. 2002,
delnice pa so vpisala naslednja podjetja:

– DZS , Založništvo in trgovina d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana v višini 142.423 nava-
dnih imenskih delnic z nominalno vrednos-
tjo 6.000 SIT vsaka,

– Bona Fide BPH d.o.o., Cesta Zore Pe-
rello-Godina 2, 6000 Koper, v višini 49.340
navadnih imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo 6.000 SIT vsaka in

– RENT-A d.o.o., Dunajska cesta 58,
1000 Ljubljana, v višini 33.227 navadnih
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imenskih delnic z nominalno vrednostjo
6.000 SIT vsaka.

Emisijska cena delnice je znašala
16.000 SIT oziroma skupaj 3.599,840.000
SIT.

Namen izdaje delnic je nakup delnic iste
ali sorodnih dejavnosti v cilju širitve družbe
na druge lokacije in koriščenje svojega
know how-a ter sinergijskih učinkov v po-
slovanju. Zbrana sredstva so porabljena za
financiranje nakupa večinskega deleža del-
nic z oznako MAPG in delnic z oznako
TUPG.

Uprava bo dala zahtevek za razširitev ko-
tacije delnic na borzi za vse novoizdane del-
nice. Novoizdane delnice bodo tvorile isti
razred kot obstoječe, ki že kotirajo na Ljub-
ljanski borzi.

Terme Čatež d.d.
uprava

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek
Ob-69765

V sklicu 9. seje skupščine RRC Računal-
niške storitve d.d., Ljubljana, objavljene v Ura-
dnem listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69276 (stran 3831), se v 3. (b) točki
dnevnega reda predlog sklepa pravilno glasi:

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001.

RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana

Ob-69528
Na podlagi točke 7.3. statuta Gradbene-

ga podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta
40, uprava delniške družbe sklicuje

7. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2002 ob 15. uri, v sejni

sobi podjetja.
Vabimo vas – delničarje, vaše zastopni-

ke ali pooblaščence, da se seje udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega re-

da.
4. Obravnava in sprejem sprememb in

dopolnitev statuta GP Radlje, d.d.
5. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe GP Radlje d.d. za leto 2001.
6. Obravnava in sprejem revizijskega po-

ročila pooblaščene revizorke ITEO-Abece-
da, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o. Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, za le-
to 2001.

7. Obravnava in potrditev pokrivanja iz-
gube za leto 2001.

8. Obravnava in potrditev uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2001.

9. Obravnava in sprejem planskih usme-
ritev 2002–2005.

10. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2002.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlog uprave
K tč. 1 – Skupščina ugotavlja, da je na

skupščini navzočih ___________% glaso-
valnih delnic družbe zato je sklepčnost po-
dana.

K tč. 2 – Izvoli se predsednico skupšči-
ne Nuško Bunc, za preštevalki glasov pa
Moniko Topler in Božidaro Bobovnik. Skup-
ščini prisostvuje notarka Sonja Kralj, Fran-
cetova 7, Slovenj Gradec.

K tč. 3 – Sprejme se predlagani dnevni
red.

K tč. 4 – Sprejme se sprememba in
dopolnitev statuta delniške družbe Gradbe-
no Podjetje Radlje d.d., Mariborska cesta
40, Radlje ob Dravi, v naslednjem besedilu:

K četrtič: Osnovni kapital
Tč. 4.2. se v celoti črta in doda novi

stavek, ki pravilno glasi:
»Vse delnice so navadne z oznako G,

serijskih številk od 1 do 52.748«.
Tč. 4.3. se v celoti črta.
Pravice in obveznosti imetnikov delnic

na podlagi določb ZLPP
Tč. 4.8. do 4.13. se v celoti črtajo.
Povečanje in zmanjšanje osnovnega ka-

pitala
Tč. 4.19. se spremeni besedilo in pravil-

no glasi:
»Skupščina lahko z navadno večino skle-

ne, da se osnovni kapital družbe poveča iz
drugih rezerv iz dobička oziroma iz bilan-
čnega dobička družbe.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz
drugih rezerv iz dobička temelji na revidirani
zadnji letni bilanci stanja. S povečanjem
osnovnega kapitala po tej točki se lahko po-
veča nominalna vrednost posamezne delni-
ce ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se
izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim
delničarjem nove delnice v sorazmerju z nji-
hovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

Organi družbe
K petič: Uprava
Tč. 5.5. se spremeni besedilo in pravil-

no glasi:
»Nadzorni svet lahko predčasno odpo-

kliče upravo v primerih določenih z zako-
nom.«

Tč. 5.6. se črta v celoti.
K sedmič: Skupščina
Tč. 7.5. se spremeni besedilo in pravil-

no glasi:
»O sklicu skupščine skupaj z dnevnim

redom in gradivom se 28 dni pred skupšči-
no pisno (priporočeno s povratnico) obve-
stijo vsi delničarji, ki imajo 10% in večje
lastništvo delnic.«

Tč. 7.8. se spremeni besedilo ki glasi:
»Skupščina odloča z večino glasov, če

zakon ali ta statut ne določata drugače. S
3/4 večino odloča skupščina predvsem v
naslednjih zadevah:

– sprememba statuta,
– zmanjšanje osnovnega kapitala (vključ-

no pogojno povečanje),
– odobreno povečanje osnovnega kapi-

tala,
– statusnih spremembah in prenehanju

družbe,
– izključitvi prednostne pravice delničar-

jev pri novi izdaji delnic,
– predčasen odpoklic članov nadzorne-

ga sveta,

– drugih primerih, če tako določa zakon
ali ta statut.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančne-
ga dobička odloča skupščina tudi o podeli-
tvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
O podelitvi razrešnice posameznemu članu
se glasuje ločeno, če tako odloči skupščina
ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni
deleži dosegajo desetino osnovnega kapi-
tala.

S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi
in odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu. Zahtevki iz naslova odgo-
vornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi
proti osebam, ki jim je skupščina podelila
razrešnico.

Razprava o podelitvi razrešnice se pove-
že z razpravo o uporabi bilančnega dobič-
ka. Uprava mora skupščini predložiti letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 8.2.
in 8.3. člena tega statuta. Če skupščina
upravi ne podeli razrešnice, se s tem še ne
šteje, da je izrekla nezaupnico.

Zasedanje skupščine, na katerem skup-
ščina odloča o uporabi bilančnega dobička
in o razrešnici mora biti v prvih osmih mese-
cih po koncu poslovnega leta.«

K osmič: Letno poročilo, dobiček in divi-
denda ter nagrada upravi družbe na dobičku

Tč. 8.2. se spremeni in pravilno glasi:
»Uprava družbe mora najkasneje v roku

dveh mesecev po koncu poslovnega leta
sestaviti letno poročilo in ga nenudoma
predložiti nadzornemu svetu. Skupaj z let-
nim poročilom mora nadzornemu svetu pre-
dložiti še revizijsko poročilo in predlog za
uporabo bilančnega dobička, ki ga bo pre-
dložila skupščini. Uprava je dolžna v roku
treh mesecev po koncu poslovnega leta se-
staviti letne računovodske izkaze.«

Tč. 8.3. se spremeni in pravilno glasi:
»Nadzorni svet mora preveriti sestavlje-

no letno poročilo in predlog za uporabo
bilančnega dobička, ki ju je predložila upra-
va družbe. O rezultatu preveritve letnega
poročila in predloga za uporabo bilančnega
dobička mora nadzorni svet sestaviti pisno
poročilo za skupščino z obveznimi sestavi-
nami, ki jih določa zakon.

Na koncu poročila mora nadzorni svet
navesti ali ima po končni preveritvi k letne-
mu poročilu kakšne pripombe in ali letno
poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi
letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.
Nadzorni svet mora v svojem poročilu zav-
zeti tudi stališče do revizijskega poročila.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od
predložitve sestavljenega letnega poročila
svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora
uprava nadzornemu svetu nenudoma po-
staviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od
enega meseca. Če nadzorni svet tudi v do-
datnem roku poročila ne izroči, se šteje, da
nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

Tč. 8.4. dosedanje določilo tč. 8.4. po-
stane določilo točke 8.6.

Določilo k tč. 8.4. pa se pravilno glasi:
»Uprava družbe zagotovi, da so letna po-

ročila skupaj z revizijskim poročilom predlo-
žena organizaciji pristojni za obdelovanje in
javno objavljanje podatkov najkasneje v ro-
ku 8 mesecev po koncu poslovnega leta.«

Doda se tč. 8.5. katere besedilo se glasi:
»Uprava je pooblaščena, da izplačuje di-

vidende tudi med letom (vmesne dividende)
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glede na predviden dobiček tekočega leta.
Izplačilo teh dividend odobri nadzorni svet.
Vmesne dividende ne smejo biti višje od
polovice vrednosti predvidenega bilančne-
ga dobička, niti višje od polovice bilančne-
ga dobička preteklega leta.

Dosedanja tč. 8.4. postane točka 8.6.
katere besedilo se pravilno glasi:

»Ob izkazanem čistem dobičku delni-
ške družbe je uprava upravičena do nagra-
de največ 5% od čistega dobička, po izde-
lanih kriterijih sprejetih na nadzornem sve-
tu družbe. Ne glede na to, izplačilo ne sme
presegati vrednosti zadnjih šestih bruto
plač direktorja, kot edinega člana uprave.
Višino izplačila čistega dobička mora vsa-
kokrat na predlog uprave potrditi nadzorni
svet družbe in sprejeti na skupščini v okvi-
ru predlagane uporabe bilančnega dobič-
ka.«

K devetič: se spremeni in pravilno glasi:
»Rezerve za lastne delnice«

Tč 9.1. se spremeni besedilo in pravilno
glasi:

»Družba sme pridobivati lastne delnice
za namene določene od prve do tretje ali-
nee prvega odstavka 240. člena Zakona o
gospodarskih družbah. Lahko jih pridobi tu-
di na podlagi pooblastila skupščine za na-
kup lastnih delnic, ki velja 18 mesecev in
določa najvišjo in najnižjo prodajno ceno,
kakor tudi delež teh delnic. Takšna pridobi-
tev lastnih delnic je dovoljena le, če družba
oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi
zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali
statutu predpisane rezerve, ki se ne smejo
uporabljati za plačilo delničarjem in, če je
za delnice plačan celotni nominalni oziroma
višji emisijski znesek.

Skupni nominalni znesek delnic, pridob-
ljenih za namene iz prve do tretje in osme
alinee prvega odstavka 240. člena Zakona
o gospodarskih družbah, ne sme skupaj z
drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že
ima, presegati vrednosti 10% (desetih od-
stotkov) osnovnega kapitala.«

Tč. 9.2. se v celoti črta in pravilno glasi:
»Odločitve v zvezi z nakupom in odsvoji-

tvami lastnih delnic sprejme nadzorni svet
po vnaprej določenih pravilih.

Tč. 9.3. se v celoti črta in pravilno glasi:
»Nadzorni svet je dolžan pri pridobivanju

in odtujitvi lastnih delnic upoštevati določila
Zakona o gospodarskih družbah in drugih
predpisov s tega področja.

Nadzorni svet mora o nakupu in prometu
lastnih delnic obvestiti skupščino v okviru
preveritve letnega poročila družbe.«

K desetič: Obveščanje družbenikov
Tč. 10.2. se spremeni besedilo in pravil-

no glasi:
»Delničarje, katerih delež v celotnem

osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj
10% mora družba pisno obvestiti skupaj z
dnevnim redom in gradivom (priporočeno s
povratnico).

Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta morata biti od objave sklica skupščine
dalje dostopni delničarjem družbe na sede-
žu družbe. V objavi sklica se objavi kraj, kjer
je dostopno letno poročilo in poročilo nad-
zornega sveta. Na delničarjevo zahtevo je
treba temu najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno izročiti prepis letnega poročila
in poročila nadzornega sveta. »

K tč. 5 – Sprejme se letno poročilo Grad-
benega podjetja Radlje d.d., za leto 2001.

K tč. 6 – Sprejme se revizijsko poročilo
pooblaščene revizorke ITEO-Abeceda, po-
djetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Kotnikova 28, 1001 Ljubljana, za leto 2001.

K tč. 7 – Potrdi se pokrivanje izgube,
ugotovljene po letnem obračunu za leto
2001, v višini 54,431.754,67 SIT iz zakon-
skih rezerv družbe GP Radlje, d.d.

K tč. 8 – Bilančni dobiček za leto 2001,
ki ga predstavlja celotni nerazporejeni čisti
dobiček prejšnjih let na dan 31. 12. 2001 v
višini 43,208.770,68 SIT, se uporabi:

a) za dividende: /,
b) za rezerve iz dobička:
– zakonske rezerve: 16,766.927,48

SIT,
– za druge rezerve iz dobička: /,
c) ostane nerazporejen čisti dobiček:

26,441.843,20 SIT,
d) za druge namene: /.
S potrditvijo uporabe bilančnega dobič-

ka za leto 2001 skupščina podeljuje razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu GP Rad-
lje, d.d., za to poslovno leto.

Nerazporejen čisti dobiček ustvarjen le-
ta 1997 (v višini 12,262.029,80 SIT) ni
namenjen delitvi za deleže iz dobička do
leta 2003 in čisti dobiček ustvarjen leta
2000 (v višini 22,704.153,94 SIT) ni na-
menjen delitvi do leta 2005 zaradi uveljav-
ljenih olajšav za naložbe v osnovna sredstva
v višini 40% izvedenih naložb. Prav tako se
za enake namene ne opravi delitev revalori-
zacijskega popravka tega nerazporejenega
dobička preteklih let.

Lahko pa se ta nerazporejeni čisti dobi-
ček uporabi za razporeditev na druge po-
stavke kapitala (zakonske rezerve, rezerve
za lastne delnice,…), ki ni namenjen delitvi
deležev iz dobička.

K tč. 9 – Sprejmejo se planske usmeri-
tve za obdobje 2002–2005.

K tč. 10 – Za revizorja za leto 2002
skupščina Gradbenega podjetja Radlje,
d.d., imenuje revizorja revizijske hiše
ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in soro-
dne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1001
Ljubljana.

Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta in spremembe ter dopolnitve statuta
oziroma vso gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled in dostopne na se-
dežu družbe, v tajništvu uprave Gradbene-
ga podjetja Radlje d.d., Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 40, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7.
dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave
Gradbenega podjetja Radlje d.d.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, predse-
dnik in namestnik sveta delavcev.

Zaželjeno je, da delničarji oziroma njiho-
vi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zase-
danjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
na skupščino oziroma dostavijo pooblastila

v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave
glasovnic in priprave prostora za skupšči-
no.

Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležen-
cev. Pooblastila morajo biti pisna.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.

Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru, ob 16. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Gradbeno podjetje Radlje, d.d.
uprava: Ivan Helbl

Ob-69529
Na podlagi 7.3. točke statuta Maribor-

ske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje
9, Maribor, uprava družbe sklicuje

6. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor,

d.d.,
ki bo 27. 6. 2002 ob 15. uri, v Maribor-

ski livarni Maribor, v jedilnici hale A, Oreško
nabrežje 9, Maribor, ter predlaga naslednji
dnevni red in sprejem sklepov skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bo-
hinc iz Maribora.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2001 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom

nadzornega sveta z dne 13. 5. 2002 o spre-
jemu letnega poročila za leto 2001,

b) na podlagi sprejetega letnega poroči-
la se bilančni dobiček leta 2001 v višini
148,938.714,79 SIT razporedi med druge
rezerve,

c) skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto
2001.

3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2002

se imenuje revizijska družba: Auditor revizij-
ska družba, d.o.o. iz Ptuja.

Predlagatelj sklepov pod točko 1 je upra-
va, pod točko 2 uprava in nadzorni svet,
pod točko 3 nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in letno poročilo je na vpogled v tajništvu
družbe MLM, d.d., vsak delovnik med 11.
in 13. uro. Na skupščini se odloča o objav-
ljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-
da morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica v
tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogo-
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je za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu MLM,
d.d., pisno prijavijo svojo udeležbo.

Zaradi vzpostavitve evidenc in morebit-
nega prevzema glasovnic, delničarje napro-
šamo, da pridejo na skupščino pred zase-
danjem. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki z izpisom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.

Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje v istih prostorih. Skup-
ščina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mariborska livarna Maribor d.d.
uprava

Ob-69530
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabim delničarje na

7. skupščino
družbe Velana tovarna zaves d.d.

Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v četrtek, 27. junija 2002 ob

12.30, na sedežu družbe na Šmartinski 52
v Ljubljani.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Jožeta Tepino, za prešteval-
ca glasov Tanjo Šircelj in Tomaža Grčarja,
za notarko pa Marino Ružič Tratnik.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2001
z mnenjem revizijske hiše in nadzornega
sveta družbe.

Nadzorni svet je preveril letno poročilo
ter ni imel pripomb, ki bi ovirale njegov spre-
jem, vendar je na podlagi določila drugega
odstavka 282. člena ZGD prepustil odloči-
tev o sprejemu letnega poročila skupščini.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 2001 na podlagi mnenja
revizijske družbe Contura d.o.o., Ljubljana
in poročila nadzornega sveta družbe.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlogi sklepov:
a) Bilančni dobiček, ki znaša na dan 31.

12. 2001 65,208.234,80 SIT, se uporabi:
– za razdelitev delničarjem 28,192.900

SIT (20 SIT za delnico),
– za prenos v naslednje leto

37,015.334,80 SIT.
b) Za razdelitev delničarjem se uporabi

dobiček iz prejšnjih let.
c) Dividenda se izplača do 27. 8. 2002.
d) Do dividende so upravičeni tisti delni-

čarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

e) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001.

4. Sprememba stututa družbe.
Statut se uskladi z Zakonom o spremem-

bah in dopolnitvah ZDG (Ur. l. RS, št.
45/01) tako, da se črtajo točke 3.2., 3.3.,

3.4., 3.6. ter spremenijo točke 2.1, 3.1,
3.5., 4.2., 4.3., 4.4., 5.5., 5.6., 6.3., 6.5.,
7.1., 7.2., 8.1.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe in pre-
čiščeno besedilo statuta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2002 se imenuje revizijsko družbo Con-
tura d.o.o., Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-

ščenci lahko uresničujejo pravico do udele-
žbe na skupščini in glasovalno pravico, če
udeležbo prijavijo tri dni pred sejo pisno v
tajništvu uprave družbe.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar, vsak de-
lavnik od 8. do 14. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, ko bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih delnic.

Velana, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Lasič Andrej, univ. dipl. inž.

Št. 88-07/2002 Ob-69531
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Celje d.d., na podlagi 7.5 točke statuta
delniške družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 28. junija 2002 ob 12. uri,

v Jožefovem domu, Plečnikova 29, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine izvoli Aleš Maček, za
preštevalki glasov Jožica Sevnšek in Irena
Jamšek. Na seji je prisoten vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2001.

Nadzorni svet in uprava prepuščata skup-
ščini, da ta skladno z 282. členom ZGD-F
sprejme letno poročilo za leto 2001 z mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-
dirano letno poročilo za leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička in odločanje o pode-
litvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Na podlagi predloga uprave in ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
skupščina naslednji sklep:

Predlog sklepa:
1. Izhajajoč iz sprejetega letnega poro-

čila se bilančni dobiček družbe uporabi na
sledeči način:

a) višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2001 znaša 49,882.473,39
SIT;

b) del bilančnega dobička v višini
13,671.000 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
24. 6. 2002 v obliki dividende, ki znaša 70
SIT bruto na delnico in se izplača do dne
31. 8. 2002. Izplačilo se izvrši iz nerazpo-
rejenega dobička leta 2000;

c) o uporabi preostalega dela bilančne-
ga dobička v višini 36,211.473,39 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Gozdnega gospodarstva
Celje d.d., za poslovno leto 2001 ter se
upravi in članom nadzornega sveta v smislu
drugega odstavka 282. člena ZGD-F podeli
razrešnica.

4. Določitev sejnin za predsednika in čla-
ne nadzornega sveta.

Na podlagi predloga uprave sprejme
skupščina naslednji sklep:

Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
25% zadnje znane bruto plače v RS za pred-
sednika in v višini 20% iste osnove za člane
nadzornega sveta. Tako določene sejnine
so neto zneski.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002 in 2003.

Na podlagi predloga nadzornega sveta
sprejme skupščina naslednji sklep:

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2002 in 2003 skupščina
imenuje Revidicom d.o.o., Grizoldova 5,
2000 Maribor.

6. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme predlagane spremembe in
dopolnitve ter hkrati čistopis statuta družbe.

7. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino družbe je vsem del-

ničarjem na razpolago na sedežu družbe, v
tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, v času od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v 7
dneh od objave sklica.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan 24. 6. 2002 in ki bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine najavili svo-
jo udeležbo, priporočeno po pošti ali ose-
bno, na sedežu družbe. Pooblastilo mora
biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da pridejo na skup-
ščino vsaj pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc.

Skupščina je sklepčna in veljavno odlo-
ča, če so navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopa-
nega osnovnega kapitala.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ni sklepčna, se ponovno sestane pol
ure kasneje.

V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

Gozdno gospodarstvo Celje d.d.
uprava družbe

Ob-79532
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih

družbah in Statuta delniške družbe Impol d.d.,
Slovenska Bistrica, uprava družbe sklicuje

6. zasedanje skupščine
Impol d.d., Slovenska Bistrica,

ki bo v sredo 3. julija 2002 ob 11. uri,
na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Parti-
zanska 38.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep: skupščina izvoli predlagano
sestavo organov skupščine: predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Zasedanja se bo udeležila vabljena no-
tarka Jožica Škrk.

2. Poročilo nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila družbe Impol d.d., za leto
2001.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička družbe in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega

sveta se bilančni dobiček družbe Impol d.d.,
ki na dan 31. 12. 2001 znaša
2.853,620.000 SIT uporabi:

– za dividende delničarjem 74 SIT bruto
na delnico, kar znaša 300,662.000 SIT,

– za nagrade upravi na osnovi pogodb,
– za nagrade članov nadzornega sveta

6,999.296 SIT bruto,
– bilančni dobiček v višini

2.524,960.390 SIT, o katerega uporabi bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (pre-
neseni dobiček).

Dividende se delničarjem, ki so na dan
zasedanja skupščine vpisani v delniško knji-
go pri KDD, izplačajo do konca septembra
2002.

Upravi družbe se nagrada izplača v skla-
du s sklenjenimi individualnimi pogodbami.

Predsedniku in članom nadzornega sve-
ta se izplača nagrada do konca septembra
2002 v sorazmerju z višino njihovih sejnin,
ki so jih prejeli v letu 2001.

3.2. Nadzornemu svetu in upravi družbe
Impol d.d., se podeli razrešnica za poslov-
no leto 2001.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe in čistopisa statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: sprejmejo se spremembe in
dopolnitve statuta družbe in čistopis statuta
družbe.

5. Imenovanje revizijske hiše za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko hišo za
leto 2002 imenuje družba Auditor d.o.o.,
Ptuj.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo

delničarji ali njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je tre-

ba najaviti v pisni obliki tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Gradivo, o katerem bo
sklepala skupščina, je na vpogled delničar-
jem na sedežu uprave družbe Impol d.d.,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine, vsak delovni dan od
8. do 10. ure.

Impol d.d., Slovenska Bistrica
uprava

Št. 18/02 Ob-69534
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 30. člena Statuta družbe

Avtobusna postaja Ljubljana d.d., Trg OF
4, 1000 Ljubljana, uprava sklicuje

8. sejo skupščine,
ki bo v torek, 2. 7. 2002 ob 10. uri, v

poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje dveh preštevalcev gla-
sov in notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov in notarja Lepša Borisa
za sestavo notarskega zapisnika.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 z mnenjem revizijske
hiše, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu in mnenju revizijske hiše,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje raz-
rešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001
znaša 16,254.413,86 SIT.

Sestavljajo ga:
– čisti dobiček poslovnega leta 2001 v

znesku 6,439.200,20 SIT ter
– preneseni dobiček iz prejšnjih let v no-

minalnem znesku 9,815.213,66 SIT.
Predlog sklepa:
3.a. Del bilančnega dobička v višini

2,000.000 SIT se razdeli delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 2. 7. 2002,
v obliki dividende. Izplača se najkasneje do
30. 9. 2002.

Izplačilo se opravi iz nerazporejenega
dobička iz leta 1999.

3.b. O delu bilančnega dobička v višini
14,254.413,86 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih.

4. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina družbe po-

oblašča upravo, da lahko kupuje lastne del-
nice AP Ljubljana d.d., v skladu z 240. čle-
nom ZGD z namenom, da:

– bi družba preprečila hudo neposredno
škodo,

– se delnice ponudijo v odkup delavcem
družbe,

– bi delničarjem zagotovila odpravnino
po določbah ZGD.

Najnižja odkupna cena delnice je 800
SIT in najvišja 3.000 SIT.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe na Cigaletovi 8, Ljubljana, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, imetniki navadnih delnic z oznako G,
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine prijavijo upravi
družbe, svojo udeležbo na skupščini. Poo-
blaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi
pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 11. uri, z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odlo-

ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Avtobusna postaja Ljubljana, d.d.
uprava

Marjan Kotar

Ob-69535
Uprava družbe Avtotehna d.d. na podla-

gi 57. člena statuta družbe sklicuje

15. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna

d.d.,
ki bo v četrtek, 27. junija 2002 ob

16. uri, v konferenčni dvorani v pritličju po-
slovne stolpnice TR/3 na Trgu republike 3 v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika 15.

zasedanja skupščine delničarjev Avtotehne
d.d., se izvoli Peter Štrbenk.

V verifikacijsko komisijo 15. zasedanja
skupščine delničarjev Avtotehne d.d. se iz-
volijo:

– Majda Gombač – predsednica,
– Aleksander Kapus – član,
– Darja Kalčič – članica.
2. Sprejem Letnega poročila Skupine Av-

totehna za leto 2001.
Predlog sklepa št. 2: sprejme se Letno

poročilo Skupine Avtotehna za leto 2001.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-

ka.
Predlog sklepa št. 3: ugotovi se čisti

dobiček družbe Avtotehna d.d. za poslovno
leto 2001 v višini 431,484.689,22 SIT. Po
izvršeni konsolidaciji znaša čisti dobiček
družb Skupine Avtotehna (delež, ki pripada
Skupini Avtotehna) 385,046.121,39 SIT.

Dobiček Avtotehne d.d. iz leta 2001 v
višini 431,484.689,22 SIT ostane v celoti
nerazporejen.

Iz nerazporejenega dobička preteklih let
se nameni za izplačilo dividende 700 SIT
bruto na delnico oziroma 187,824.700 SIT.
Dividenda se izplača delničarjem, ki so bili
kot lastniki delnic Avtotehne d.d., vpisani v
centralni register vrednostnih papirjev pri
KDD – klirinško depotni družbi na dan
27. 6. 2002.

Znesek neizplačanih dividend se po pre-
teku petih let od datuma skupščine prenese
na druge rezerve iz dobička. Znesek divi-
dend za delnice Avtotehna d.d., ki bodo na
dan skupščine, to je 27. 6. 2002 v njeni
lasti, se z istim dnem prenese na druge
rezerve iz dobička družbe. Oba zneska ugo-
tovi uprava družbe.

4. Sprejem sklepa o odobrenem kapitalu.
Predlog sklepa št. 4: uprava je poobla-

ščena, da v petih letih po sprejetju teh spre-
memb statuta poveča osnovni kapital za zne-
sek, ki je enak višini polovice zneska osnov-
nega kapitala družbe, to je 1.341,605.000
SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se lahko
izvede z izdajo novih delnic za denarne in
stvarne vložke, lahko pa se izdajo tudi zapo-
slenim v družbah Skupine Avtotehna in čla-
nom organov upravljanja družb Skupine Av-
totehna.

Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu predno-
stno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
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uveljavitev te pravice je 14 dni. Uprava sme
obstoječim delničarjem v celoti ali deloma
izključiti prednostno pravico.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po po-
večanju osnovnega kapitala iz naslova odo-
brenega kapitala ustrezno prilagodi Statut,
tako da se določbe Statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi s povečanjem osnovnega
kapitala.

5. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe Avtotehna d.d.

Predlog sklepa št. 5: sprejmejo se spre-
membe Statuta delniške družbe Avtotehna
d.d.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skupaj z notarjem pripravi prečiščeno bese-
dilo Statuta Avtotehne d.d. upoštevajoč pre-
čiščeno besedilo statuta z dne 13. 12.
2000 in dne 27. 6. 2002 sprejete spre-
membe.

6. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa št. 6: skupščina poobla-

šča upravo družbe, da lahko v roku 18 me-
secev od dneva sprejema tega sklepa izvrši
nakup do 10% lastnih delnic v nominalni
višini 268,321.000 SIT in sicer po dnevni
tržni ceni a ne nižji od nominalne vrednosti
in ne višji od knjižne vrednosti delnice.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom odproda ali
umakne vse pridobljene lastne delnice brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjša-
nju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic iz-
ključi prednostno pravico obstoječim delni-
čarjem.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po zma-
njšanju osnovnega kapitala zaradi umika la-
stnih delnic ustrezno prilagodi Statut, tako
da se določbe Statuta ujemajo z novimi dej-
stvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 7: za pooblaščenega

revizorja letnih računovodskih izkazov za le-
to 2002 se imenuje družba Revizijska dru-
žba Podboršek, revizija in davčno svetova-
nje, d.o.o.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na Celovški
c. 175, od dneva objave tega sklica dalje,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Od tega
dne dalje bo možen vpogled v gradivo tudi
preko interneta na spletni strani www.avto-
tehna.si/skupscina.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s prvim odstavkom
59. člena Statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 17. uri, na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z drugim
odstavkom 59. člena Statuta družbe veljav-
no sprejemala odločitve ne glede na število
prisotnih glasov.

Za izvajanje glasovalnih pravic na skup-
ščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo ude-
ležbe, ki mora prispeti najkasneje do 26.
6. 2002 do 14. ure, po pošti, faksu ali z
osebno vročitvijo na sedež Avtotehne d.d.
– uprava, Celovška c. 175, Ljubljana, faks
01/519-51-47. To velja tudi za poobla-
ščence. Pooblaščenci morajo prijavi prilo-
žiti fotokopije pooblastil. Če je svojo ude-
ležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga

nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da
je bila prijava pravilno izvršena. Obrazec
prijave udeležbe in pooblastila lahko delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci dvigne-
jo na sedežu družbe ves čas, ko je možen
vpogled v gradivo za to skupščino, lahko
pa se z njim seznanijo na spletni strani
www.avtotehna.si/skupscina. Uporaba
obrazcev za prijavo udeležbe in pooblastila
ni obvezna, morata pa vsebovati ime in pri-
imek/firmo, naslov in EMŠO/matično šte-
vilko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg
danega pooblastila.

Ob prihodu na zasedanje skupščine se
delničarji – fizične osebe izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci predlo-
žijo originalno pooblastilo in se izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopni-
ki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim li-
stom zastopanega in osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se
izkažejo z izpisom iz sodnega registra in
osebnim dokumentom. Ob prihodu se ve-
rifikacijski komisiji predložijo tudi vsa ori-
ginalna pooblastila. Ob podpisu na sez-
nam udeležencev le-ti prejmejo glasovni-
ce in morebitno dodatno gradivo za skup-
ščino.

V primeru organiziranega zbiranja poo-
blastil mora pooblaščenec predložiti doku-
mente v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97).

Avtotehna, d.d.
predsednik uprave

Jordan Kocjančič

Ob-69735
Na podlagi 21. člena statuta delniške

družbe sklicujem

8. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja in

promet s farmacevstkimi in drugimi
proizvodi d.d., Murska Sobota, Tišinska

ulica 29g,
ki bo dne 27. 6. 2002 ob 16. uri v

Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine in imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička za leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.

2.1. Skupščina se seznani z letnim po-
ročilom družbe Galex d.d. za leto 2001 in
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2001 v skladu z 274. a členom ZGD.

2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2001:

– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001
znaša 245,071.686,47 SIT.

Predlog delitve:
– del za izplačilo dividend 54,000.000

SIT,
– druge rezerve iz dobička 5,000.000

SIT,
– del za nagrade 1,368.950 SIT.
Ostane preneseni dobiček

184,702.736,47 SIT.
Dividenda za leto 2001 znaša 1.500 SIT

bruto po delnici.

Za izplačila iz bilančnega dobička se po-
rabi preneseni dobiček iz leta 1998 in del
dobička iz leta 1999.

2.3. Podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša bilančni dobiček za leto 2001
245,071.686,47 SIT in se ga nameni za
izplačilo dividend v višini 54,000.000 SIT,
za druge rezerve iz dobička 5,000.000 SIT,
za nagrade 1,368.950 SIT, znesek v višini
184,702.736,47 SIT pa se prenese v na-
slednje poslovno leto.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta za leto
2001.

3. Sejnine članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini v sprejem naslednje višine sejnin čla-
nom nadzornega sveta za leto 2002:

– predsedniku nadzornega sveta
50.000 SIT po udeležbi na seji nadzornega
sveta,

– članom nadzornega sveta 33.500 SIT
po udeležbi na seji nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
višine sejnin članom nadzornega sveta za
leto 2002.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za pooblaščenega revizorja družbe
Galex d.d. za leto 2002 imenuje družba
Audit d.o.o. iz Murske Sobote.

5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje more-

bitne nasprotne ali nove predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda v pisni obli-
ki z utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od obja-
ve tega sklica na sedežu družbe Galex d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščencih. Del-
ničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Poo-
blaščenec se mora pred sejo skupščine iz-
kazati s pisnim pooblastilom.

Gradivo in predlogi sklepov so na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe Galex
d.d., Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, in sicer od
25. 5. 2002 do 27. 6. 2002.

Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je
27. 6. 2002 ob 17. uri v isti dvorani. Skup-
ščina bo tokrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Galex d.d., Murska Sobota
direktorica

Ob-69536
Na podlagi 36. in 37. člena statuta dru-

žbe Steklarna Hrastnik – skupina, družba za
proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d., Cesta
1. maja 14, uprava sklicuje

7. skupščino
Steklarne Hrastnik – skupina d.d.,

Hrastnik, Cesta 1. maja 14,
ki bo dne 28. 6. 2002 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Hrastniku, Cesta 1. maja
14, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.
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Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Ksenija Ja-

kopič,
– verifikacijsko komisijo v sestavi:

– predsednica: Mateja Rebov,
– preštevalki glasov: Janja Rojko in

Sabina Medved.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Marjana Kolenc Rus.
2. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe in čistopis statuta družbe.

3. 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.

4. a) Seznanitev skupščine s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta po 274. a členu
Zakona o gospodarskih družbah.

b) Sprejem sklepov o delitvi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček iz leta 2001 v višini 44,379.363,95
SIT se uporabi za naslednje namene

– 104.043,76 SIT za povečanje zakon-
skih rezerv,

– 44,275.320,19 SIT je preneseni do-
biček, o katerem bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.

c) Podelitev razrešnice direktorju in nad-
zornemu svetu za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2001.

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 Pricewaterhouse Coopers
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe
vsak delavnik od 9.

 
– 11.

 
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, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

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, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi 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.

Steklarna Hrastnik, d.d.
direktor

mag. Stojan Binder

Ob-69537
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke Sta-

tuta delniške družbe Valkarton, podjetja za
proizvodnjo in predelavo valovitega kartona
d.d. sklicuje

sedmo sejo skupščine
delniške družbe Valkarton d.d.

ki bo v sredo, 26. 6. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe Valkarton d.d. v Logatcu,
Tržaška cesta 1, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa:
a) za predsednico 7. seje skupščine Val-

karton d.d. se izvoli Ana Jaklič.
b) za preštevalca glasov se določi Bar-

baro Obreza;
2. Obravnava in sprejem spremembe

statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: spremeni se vsebina čle-

nov 6.1 in 6.2 statuta družbe tako, da se
spremenjeni glasijo:

6.1 Nadzorni svet šteje 6 članov. Vsi
člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.

6.2 Dva člana nadzornega sveta sta
predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli
svet delavcev. Ta določba velja dokler je v
veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93) v delu, ki
zahteva tako sestavo.

3. Odpoklic in imenovanje nadzornega
sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o odpoklicu in imenovanju
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Z dnem vpisa sprememb statuta se

kot člana nadzornega sveta odpokličeta An-
drej Ručigaj in Gregor Tratnik.

b) Za člane nadzornega sveta, ki zasto-
pajo interese delničarjev se z mandatom od
vpisa sprememb statuta dalje imenujejo: Jo-
sip Lulić, Vlado Jerbić, Luka Zubčić in Jan-
dre Romić.

4. Uskladitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep v pre-
dloženem besedilu.

Gradiva
Celotno gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe v Logatcu, Tržaška cesta 1,
vsak delavnik, od dneva objave sklica do
dneva skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skup-

ščine. Pooblastilo za zastopanje na skup-
ščini mora biti pisno.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica seje skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi ra-
zen volilnih predlogov, ki jih ni treba uteme-
ljevati.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi

bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30 v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Valkarton d.d.
uprava

Ob-69538
Na podlagi 8. člena statuta družbe He-

lios Sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj d.d., uprava sklicuje

8. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 15. uri v

sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a v
Domžalah.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Marko Vresk.
Za preštevalca glasov se imenujeta Ani-

ca Urankar in Matjaž Osojnik.
Za notarko se imenuje Majda Lokošek.
3. Seznanitev z letnim poročilom in po-

ročilom nadzornega sveta ter sprejem skle-
pa o uporabi bilančnega dobička in podeli-
tvi razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2001.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini

3.458,493.279 SIT, ki ga sestavljata pre-
neseni čisti dobiček iz preteklih let s pripa-
dajočo revalorizacijo v višini 2.856,433.264
SIT in ostanek čistega dobička tekočega
leta v višini 602,060.015 SIT za naslednje
namene:

– dividende 219,861.000 SIT,
– udeležbo 14,203.050 SIT,
– poslovodstvu 10,993.050 SIT,
– nadzornemu svetu 3,210.000 SIT,
– druge rezerve 1.974,429.229 SIT,
– nerazporejeni dobiček

1.250,000.000 SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 1.000

SIT.
Dividenda se izplača v roku 90 dni po

zasedanju skupščine. Do dividende so upra-
vičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo na dan 1. 7. 2002.

Podrobnejši način izplačila dividende do-
loči Uprava družbe.

Udeležba na delu dobička se za nadzor-
ni svet izplača v gotovini, za upravo pa 2/3 v
delnicah in 1/3 v gotovini.

2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001.

1. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.
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Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v predloženi obliki.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2002 se imenuje revizorska hiša ITEO
Abeceda Podjetje za revizijo in sorodne sto-
ritve Ljubljana d.o.o., Kotnikova 28, Ljublja-
na.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora iz-
kazati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, spremembe in dopolnitve statuta, let-
no poročilo in poročilo nadzornega sveta je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 27. 6. 2002 ob 16. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Helios Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d.d.,

uprava

Ob-69539
Uprava družbe Avtomerkur pso Bežigrad

d.d. na podlagi 7.3. člena statuta družbe
sklicuje

5. redno skupščino družbe
Avtomerkur pso Bežigrad d.d.,

ki bo 28. 6. 2002 ob 13. uri, na sedežu
družbe, Samova 14, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Izvolitev predsednika in določitev preš-

tevalcev glasov.
Uprava in nadzorni svet predlagata sk-

lep: izvoli se predlagani predsednik in dolo-
či se predlagane preštevalce glasov.

2. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta družbe in spre-
membi firme.

Uprava in nadzorni svet predlagata skle-
pa:

2.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predlaganem be-
sedilu.

2.2. Firma družbe se spremeni in se gla-
si Avtomerkur prodajno servisna organizaci-
ja, d.d.

Skrajšana firma družbe je Avtomerkur
d.d.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skle-
pe:

3.1. Skupščina se je seznanila z Poroči-
lom o načinu in obsegu preverjanja vodenja
družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je
predložil nadzorni svet in s katerim obvešča

skupščino, da je sprejel Letno poročilo za
leto 2001.

Celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2001 v znesku 18,862.565,69 SIT se od-
vede v druge rezerve iz dobička.

3.2. Skupščina potrdi in odobri delo di-
rektorja družbe v poslovnem letu 2001 in
mu za to poslovno leto podeljuje razrešni-
co.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo
predsednika in članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jim za to poslovno
leto podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje nadzornega sveta.
Ugotovi se, da je zaradi poteka mandata

prenehala funkcija dosedanjim članom nad-
zornega sveta Blanki Muster, Mateju Svetu
in Zdravku Kavčniku.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Blanko Muster in Mateja Svet.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizijo

poslovanja za leto 2002 se imenuje revizij-
sko družbo Contura d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
2001, poročilo nadzornega sveta z mne-
njem o poslovnem poročilu uprave in poro-
čilu revizorja ter sklepom nadzornega sveta
o odobritvi letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2001, mnenje revizorja za po-
slovno leto 2001, predlog uprave in nad-
zornega sveta za spremembe in dopolnitve
statuta so dostopni delničarjem na sedežu
družbe na Samovi 14 v Ljubljani, v tajništvu
družbe vsak delavnik med 8. in 12. uro v
času od dne objave sklica skupščine do
dne skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci se na skupščini izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z
dokazilom o zakonitem zastopanju.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja, zaradi prevzema glasovnic in vzpo-
stavitev evidenc.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnev-
nim redom pol ure kasneje. Na njej se bo
odločalo ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Avtomerkur pso Bežigrad d.d.
uprava družbe

Ob-69543
Na podlagi določil ZGD in statuta družbe

uprava družbe Kočevski tisk, d.d. objavlja
sklic

5. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.,

ki bo 27. 6. 2002 ob 15. uri v sejni sobi
hotela Valentin v Kočevju.

Dnevni red:
Na skupščini bo prisotna vabljena notar-

ka Nina Češarek.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenuje za predsedni-
ka skupščine Marjana Bastarja, za prešte-

valki glasov pa Andreja Tomšič in Nevenka
Hočevar.

3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dloženo spremembo statuta.

4. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta z dne
14. 5. 2002 o sprejemu letnega poročila za
leto 2001.

5. Sklep o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu razrešnico.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta,
ki jim je potekel mandat in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
člana nadzornega sveta predstavnika kapi-
tala imenuje:

– Andrej Kavčič, Galusovo nabrežje 7,
1000 Ljubljana, EMŠO 3105960500269,

– Andreja Štrukelj, Lovkova 10, 1380
Cerknica, EMŠO 1603972505323.

Skupščina se seznani s sklepom sveta
delavcev Tiskarne Kočevski tisk d.d., ki je
za člana nadzornega sveta – predstavnika
delavcev imenoval Ireno Trdan, Travniška
ulica 6, 1330 Kočevje, EMŠO
1710962505466.

Vsi člani nadzornega sveta so imenovani
za mandatno obdobje 4 leta.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2002
imenuje Rödel & Partner, Družba za revizijo
in davčno svetovanje, Dunajska 129, 1000
Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na 5.

skupščini imajo pravne ali fizične osebe, ki
so kot delničarji Kočevskega tiska vpisani v
KDD 31. 5. 2002.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo tisti delničarji, ki svoj prihod pisno
najavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne upravi družbe.

Delničar lahko za zastopanje na skup-
ščini in izvrševanje glasovalne pravice poo-
blasti drugo osebo.

Pooblastilo mora biti pisno in deponira-
no na sedežu družbe ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja.

Skupščina je sklepčna in lahko odloča,
če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po sklicu izvede nova skupščina
(drugi sklic), ki veljavno odloča ne glede na
število zastopanih glasov.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v tajništvu vsak delovni dan od 10.
do 14. ure.

Kočevski tisk, d.d.
uprava

Franc Bartolme

Ob-69544
Uprava družbe Termopol d.d. Sovodenj,

na podlagi 100. in 101. člena Statuta druž-
be sklicuje
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9. skupščino
delniške družbe Termopol,

ki bo dne 27. 6. 2002 ob 14. uri na
sedežu družbe v Sovodnju, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine ter
obravnava in sprejem dnevnega reda.

3. Seznanitev delničarjev z letnim poro-
čilom uprave za leto 2001, mnenjem revi-
zorja in poročilom nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi bilan-
čnega dobička za leto 2001.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov:
1. Skupščina imenuje predlagano verifi-

kacijsko komisijo in notarja.
2. Ugotovi se sklepčnost skupščine in

potrdi predlagan dnevni red.
3. Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave za leto 2001 in pisnim mnenjem
o sprejemu revidiranega letnega poročila,
ki ga je izdelala revizijska družba ITEO-Abe-
ceda Ljubljana.

4. Bilančni dobiček se razporedi po pre-
dlogu uprave.

5. Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve Statuta.

6. Razreši se člana nadzornega sveta in
imenuje novega.

7. Za revizorja se imenuje revizijska dru-
žba ITEO-Abeceda Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki udele-
žbo priglasijo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki na sedežu dru-
žbe.

Gradivo za dnevni red in predlogi skle-
pov so na vpogled vsem delničarjem v taj-
ništvu na sedežu družbe vse delovne dni od
9. do 12. ure.

Delničarji oziroma njegovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je
sklic skupščine ob napovedani uri neuspe-
šen, se skupščina ponovi istega dne ob
15.30 v istem prostoru. Ob vnovičnem skli-
cu skupščina odloča ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Termopol d.d., Sovodenj
uprava

Ana Bednar

Ob-69545
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke Statuta dru-
žbe Teol, Kemična industrija d.d. Ljubljana,
uprava družbe sklicuje

6. skupščino delničarjev
družbe Teol, Kemična industrija, d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 26. 6. 2002 ob 12. uri v sejni

sobi na sedežu družbe Teol d.d. Ljubljana,
Tovarniška 48, 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
preštevalca glasov pa Lidijo Naglič in Petra
Franza.

2. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina delničarjev se seznani z
letnim poročilom uprave in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2001. Skup-
ščina podeljuje razrešnico upravi in nadzor-
nemu svetu, 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 revizijsko hišo KPMG Slo-
venija, d.o.o. Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, je delničar-
jem na voljo na sedežu družbe Teol d.d.
Ljubljana, Tovarniška 48, v kadrovski službi
vsak delovni dan od 11. do 13. 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 Teol d.d.
Ljubljana, Tovarniška ulica 48, bodo objav-
ljeni skladno z 288. členom Zakona o go-
spodarskih družbah.

Skupščine družbe se udeležijo tisti, ki so
na dan 31. 5. 2002 lastniki delnic ter njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem,
da najmanj tri dni pred skupščino upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini.

Sejna soba, kjer bo zasedala skupščina,
bo odprta 30 minut pred pričetkom zaseda-
nja.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zase-
danje skupščine z istim dnevnim redom iste-
ga dne, 26. 6. 2002 ob 13. uri v istem
prostoru.

Teol d.d. Ljubljana
uprava družbe

Ob-69540
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

statuta delniške družbe Aerodrom Ljublja-
na, d.d. uprava družbe Aerodroma Ljublja-
na, d.d. vabi delničarje na

6. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,

d.d.,
ki bo v sredo, 26. 6. 2002 ob 12. uri v

dvorani IEDC, Poslovne šole Bled, Prešer-
nova cesta 33, Bled.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna in se izvolijo predlagani or-
gani skupščine.

2. Poročilo nadzornega sveta o prever-
itvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2001.

Skupščina se seznani s Poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto
2001 in pozitivnim stališčem k poročilu re-

vizijske hiše KPMG Slovenija, d.o.o., za
poslovno leto 2001 ter potrditvijo letnega
poročila za leto 2001 na 6. seji nadzornega
sveta dne 19. 4. 2002.

3. Uporaba bilančnega dobička za
poslovno leto 2001 in razrešnica upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se bilančni dobi-
ček družbe po revidiranem izkazu uspeha
za poslovno leto 2001 po stanju na dan
31. 12. 2001, ki znaša 2.402,028.063,75
SIT uporabi za naslednje namene:

– za dividende prednostnim in navadnim
delničarjem 578,240.215 SIT,

– za preneseni dobiček
1.823,787.849,75 SIT.

Dividende v skupnem znesku
578,240.215 SIT se izplačajo per 1. 1.
2002 v enkratnem znesku, najkasneje v treh
mesecih po sprejemu sklepa skupščine
vsem delničarjem, ki so na dan 28. 6. 2002
vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirin-
ško-depotni družbi d.d., Ljubljana. Lastni-
kom prednostnih participativnih delnic pri-
pada dividenda v višini 127,65 SIT bruto po
delnici, lastnikom navadnih delnic pa 176
SIT bruto po delnici oziroma 132 SIT neto
po delnici.

3.2. Skupščina podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in
odobri njuno delo v letu 2001.

4. Temelji poslovne politike in finančni
načrt družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme temelje poslovne politike in
finančni načrt družbe za leto 2002.

5. Načrt razvoja družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme načrt razvoja družbe za leto
2002.

6. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2002 revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

7. Sejnine nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, v skladu s sklepi Vlade Republike
Slovenije skupščina določi sejnino predse-
dniku nadzornega sveta v višini 35% in čla-
nu nadzornega sveta v višini 25% povpreč-
ne mesečne plače za predpretekli mesec v
dejavnosti, v katero sodi družba, ki jih ob-
javlja Statistični urad Republike Slovenije.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, vključno z letnim poročilom za leto
2001 in s poročilom nadzornega sveta je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe v
informativni pisarni, vsak delovni dan od po-
nedeljka do petka od 11. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda, do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj bodo
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe
Aerodrom Ljubljana, d. d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
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go pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d.
dne 20. 6. 2002, ki bodo sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščen-
cev pisno prijavili svojo udeležbo na skup-
ščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skup-
ščine, oziroma najkasneje do 21. 6. 2002
do 12. ure na naslov: Aerodrom Ljubljana,
d.d., Informativna pisarna, Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prija-
vi obvezno priložiti pisno dokazilo o poobla-
stitvi in zakonitem zastopanju.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prej-
me delničar ob pristopu na skupščino.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino od-
danih glasov.

Udeležence vljudno naprošamo, naj pri-
dejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo pravočasno
s podpisom potrdili svojo prisotnost, pre-
vzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identificirali.

Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe

Ob-69541
Na podlagi 37. člena Statuta družbe LIV

Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d.,
Postojna, Industrijska c. 2, sklicuje uprava
družbe

5. sejo skupščine
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,

d.d., Postojna, Industrijska c. 2
ki bo v sredo, dne 26. 6. 2002, ob

13. uri na sedežu družbe v Postojni, Indus-
trijska c. 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Za predsednika se izvoli: Damjan Ško-

fič.
Za preštevalce glasov se izvolijo: Matej

Valenčič, Mojca Černigoj, Ana Nadoh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Darko

Jerše.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata

skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe in prečiščeno be-
sedilo statuta.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev po-
slovnika 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 prečiščeno besedilo
poslovnika o delu skupščine.

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.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Na podlagi sprejetega letnega poročila
za leto 2001 uprava in nadzorni svet predla-
gata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček za leto 2001 znaša
727,922.300,42 SIT in se uporabi za na-
slednje namene:

– 50% oziroma 363,961.150,21 SIT se
razporedi v druge rezerve iz dobička,

– 50% oziroma 363,961.150,21 SIT se
ne razporedi oziroma se bo o njem odloča-
lo v prihodnjih poslovnih letih (dobiček iz
leta 1999 in del dobička iz leta 2000).

c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
282.a členom Zakona o gospodarskih dru-
žbah skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 in jima podeljuje razrešnico.

5. Ugotovitev o poteku mandata članom
nadzornega sveta in imenovanje članov nad-
zornega sveta, predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:

a) Skupščina ugotavlja, da z dnem 21. 7.
2002 preneha mandat članom nadzornega
sveta, predstavnikom delničarjev Stojanu
Petriču, Marku Mikužu, Andreju Božiču, Bla-
žu Vodopivcu in z dnem 19. 6. 2002 člano-
ma nadzornega sveta, predstavnikoma de-
lavcev Antoniji Bajc in Albinu Steglu.

b) Skupščina imenuje v nadzorni svet z
dnem 21.7.2002 za mandatno dobo štirih
let naslednje člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev: Blaža Vodopivca, Mar-
ka Mikuža, Bojana Pečenka in Romana Str-
garja.

c) Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnikov delavcev za člana nadzorne-
ga sveta.

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 Rödl & Partner, d.o.o., Ljub-
ljana.

Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter ostalo gradivo za skupščino s pre-
dlogi sklepov delničarjem bo na voljo v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe vsak delav-
nik od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda skupščine do vključno dne-
va zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo del-
ničarji v pisni obliki z obrazložitvijo vložiti v
tajništvu uprave v roku sedmih dni od dneva
objave sklica.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem za-

radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje eno uro kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LIV Postojna, d.d.
direktor

Branko Milharčič

Ob-69546
Na podlagi Statuta delniške družbe Lek

sklicujemo

15. skupščino
delniške družbe Lek,

ki bo v ponedeljek, 24. junija 2002, ob
13.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Ve-
rovškova 57, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov

Predlog sklepa: Izvolijo se organi skup-
ščine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2001,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do re-
vizijskega poročila za poslovno leto 2001

Skupščino se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem
nadzornega sveta do revizijskega poročila
za poslovno leto 2001 in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2001 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu

Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto

2001 v višini 20.927.282.303,34 SIT se
uporabi za naslednje namene:

a) del bilančnega dobička v višini
2.228.018.220,00 SIT se razdeli delničar-
jem in izplača:

– 1.200,00 SIT dividenda za posamič-
no delnico razreda A in B,

– 180,00 SIT prednostna dividenda za
posamično delnico razreda B;

b) del bilančnega dobička v višini
144.671.834,50 SIT se uporabi za udele-
žbo na dobičku;

c) del bilančnega dobička v višini
18.554.592.248,84 SIT ostane nerazpo-
rejen in bo o njegovi uporabi odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobi-
ček).

Dividende se bodo začele izplačevati naj-
pozneje v 60 dneh po zasedanju skupšči-
ne. Način izplačila dividend določi uprava
družbe.

3.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2001.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah Statuta delniške
družbe Lek
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Predlog sklepa: Skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve Statuta družbe v
predlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah Poslovnika o delu skupščine Lek
d.d.

Predlog sklepa: Skupščina sprejme
spremembe Poslovnika o delu skupščine
Lek d.d. v predlaganem besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o poo-
blastilu upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa: Skupščina pooblašča
upravo Lek d.d. za dobo 18 mesecev od
dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup
lastnih delnic, katerih skupni nominalni zne-
sek ne sme presegati 10% osnovnega kapi-
tala. Uprava pridobiva in odsvaja lastne del-
nice na organiziranem trgu po tržni ceni.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice zaradi obrambe pred sovražnimi
prevzemi in za povečanje vrednosti premo-
ženja družbe.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice tudi za izpeljavo programa delniških
opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku
uprave in nadzornega sveta v delnicah druž-
be ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te
namene družba odsvaja lastne delnice ne-
posredno upravičencem izven organizirane-
ga trga ob izključeni prednostni pravici del-
ničarjev, pri čemer se lastne delnice zaradi
izvedbe programa delniških opcij odsvajajo
po ceni in pod pogoji, določenimi v opcij-
skem načrtu, zaradi izplačila udeležbe na
dobičku za člane uprave in nadzornega sve-
ta ter za nagrajevanje zaposlenih pa se od-
svajajo po ceni, ki jo predstavlja povprečni
mesečni borzni enotni tečaj preteklega me-
seca pred odsvojitvijo.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2002 revizijsko
družbo KPMG Slovenija d. o. o., Ljubljana.

8. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: Za člane nadzornega sve-

ta s štiriletnim mandatom, ki začne teči 27. 7.
2002, se izvolijo trije predlagani kandidati:

1. mag. Marjan Kandus
2. Boris Pesjak
3. Zvone Taljat.
9. Obvestilo o spremembi članice nad-

zornega sveta – predstavnice delavcev
Svet delavcev seznani skupščino o čla-

nici nadzornega sveta, ki je predstavnica
delavcev.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 14.
6. 2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana, in ki osebno, po zastopniku ali poo-
blaščencu prijavijo svojo udeležbo na sede-
žu družbe, in sicer v času od objave tega
sklica do vključno 21. 6. 2002. Pisne prija-
ve so pravočasne, če na sedež družbe pri-
spejo do vključno 21. 6. 2002.

Delničar, ki je pravna oseba, mora ob
prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali druge-
ga ustreznega registra pravnih oseb.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo o
udeležbi in glasovnice na sedežu družbe od
14. 6. 2002 dalje do zasedanja skupščine.

Letno poročilo za poslovno leto 2001
in poročilo nadzornega sveta, besedilo
predlaganih sprememb in dopolnitev Sta-
tuta delniške družbe Lek ter gradivo za
vsako točko dnevnega reda skupščine je
na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi
57 v Ljubljani, od 23. 5. 2002 do vključ-
no 21. 6. 2002 vsak delovni dan od 11.00
do 13.00 ure. Letno poročilo za poslovno
leto 2001 in poročilo nadzornega sveta
bosta na voljo tudi na Lekovi spletni strani
na naslovu www.lek.si, in sicer od 23. 5.
2002 dalje.

Upravičenci do dividende, ob sprejetem
sklepu iz 3. točke dnevnega reda, so delni-
čarji razreda A in B, ki so dne 1. 7. 2002
vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14.00 uri na istem mestu. Na tem zase-
danju bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d.d.

Predsednik Uprave
Metod Dragonja

Predsednik Nadzornega sveta
Jože Obersnel

Ob-69547
Na podlagi 283. člena ZGD in 3. odstav-

ka 14. točke statuta delniške družbe Kolpa,
Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d.
Metlika, Rosalnice 5, sklicuje uprava dru-
žbe Kolpa d.d.

6. skupščino delniške družbe
Kolpa, d.d.

ki bo v petek, 28. 6. 2002 ob 13. uri na
sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Branko Faleskini, za pred-
sednika verifikacijske komisije Samo Škru-
bej, za članici verifikacijske komisije pa Ne-
venka Pečaver in Štefka Zvonkovič. Skup-
ščini prisostvuje vabljeni notar. Skupščina
ugotovi sklepčnost.

2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s pisnim poročilom nadzornega sveta z
dne 10. 5. 2002 o sprejemu letnega poro-
čila za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001 na predlog uprave in
nadzornega sveta in podelitev razrešnice za
leto 2001 upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček za leto 2001 v zne-

sku 956,472.509,58 SIT se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem

46,394.500 SIT,
– izplačilo nagrade upravi 2,226.936 SIT,

– izplačilo nagrade nadzornemu svetu
2,226.936 SIT,

– razporeditev v druge rezerve iz dobič-
ka 114,167.061,19 SIT,

– preneseni dobiček družbe
791,457.076,39 SIT.

Za izplačilo pod prvo, drugo in tretjo ali-
nejo se uporabi revaloriziran čisti dobiček
leta 1999, za četrto alineo se porabi revalo-
riziran dobiček leta 1998, razlika pa je pre-
neseni dobiček družbe.

Bruto dividenda znaša 125 SIT na delni-
co in bo izplačana do konca julija 2002.
Dividenda pripada delničarjem, ki so vpisani
v registru KDD na dan zasedanja skupščine.

Nagrada upravi in nadzornemu svetu se
izplača v skladu s statutom 1/3 v delnicah
Kolpe d.d., 2/3 pa v gotovini. Za ta namen
se iz sklada lastnih delnic nameni takšno
število delnic, ki bodo v skupni vrednosti
predstavljale 1/3 udeležbe na dobičku in
sicer se delnica obračuna po povprečnem
ponderiranem nakupnem tečaju nakupov
delnic za sklad lastnih delnic v zadnjih 30
dneh pred izplačilom.

b) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeljuje razrešnico za poslovno leto
2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta družbe. Izdela se čisto-
pis statuta.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi sejnino
članom nadzornega sveta v predlagani višini.

6. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2002 imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Ljubljanska c. 26, Novo mesto.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem na vpogled v tajništvu dru-
žbe vsak delavnik med 13. in 14.30 od
dneva sklica in objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti posredovani upravi družbe v pisni obli-
ki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili dru-
žbi priporočeno po pošti ali osebno na se-
dežu družbe najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki
morajo prijavi priložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.

Dvorana bo odprta 30 minut pred zase-
danjem. V tem času se udeleženci vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo
glasovnice za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z enakim dnevnim redom na istem mestu
28. 6. 2002 ob 14. uri. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Kolpa d.d. Metlika
uprava družbe
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Ob-69616
Na podlagi 41. člena Statuta delniške

družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Ma-
ribor d.d. in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

7. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in

toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo v sredo, 26. junija 2002, s pričet-

kom ob 15. uri, v prostorih družbe v Mari-
boru, Preradovičeva ul. 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagani preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Sprememba sklepa pod točko 3.1
pod b – 5. redne skupščine TVT Maribor
d.d.

Predlog sklepa: del nepokrite prenese-
ne izgube preteklih let v višini
164,647.078,07 SIT in izguba poslovnega
leta 2000 v višini 132,308.047,83 SIT se
pokrije v breme osnovnega kapitala družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi
pokrivanja prenesene izgube in čiste izgube
poslovnega leta se izvede na poenostavljen
način z združevanjem delnic tako, da se za
1,3080466939588840 obstoječe delnice
zamenjajo za novo delnico z enakimi la-
stnostmi, kot so navedene v statutu družbe
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za delni-
co. Zaradi zaokroževanja števila delnic za
posameznega delničarja, se po združitvi del-
nic posameznemu delničarju v delniško knji-
go vpiše celo število delnic, razlika, ki na-
stane zaradi zaokroževanja navzdol pa se
porabi za oblikovanje kapitalskih rezerv dru-
žbe. Tako znaša na novo določeni osnovni
kapital družbe 963,591.000 SIT in je raz-
deljen na 963.591 delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT za delnico in s serijskimi
številkami od 1 do 963.591.

3. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu o po-
slovanju TVT Maribor d.d. za leto 2001.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se je skupščina seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila o poslovanju TVT Maribor d.d. za
leto 2001.

4. Sprejem sklepa o o podelitvi razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico v smislu 282.a člena ZGD predsedni-
ku uprave in nadzornemu svetu družbe za
leto 2001.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo ITEO Abe-
ceda, podjetje za revizijo in sorodne stori-
tve d.o.o., Strossmayerjeva ul. 13, Mari-
bor, za pooblaščeno revizijsko družbo za
poslovno leto 2001.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo samo ti-
sti delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo ose-
bno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe.

Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi skli-
ca.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in pisnim poročilom nadzornega sveta v skla-
du z 274.a členom ZGD – F je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave vsak delovni
dan od 9. od 12. ure, od dneva objave
sklica do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polur-
nem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.

TVT Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-69615
Na podlagi 6.3.3. točke Statuta družbe

Kovinar, kovinarstvo in trgovina, Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo me-
sto, uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
družbe Kovinar, Novo mesto, d. d.,
ki bo v sredo, 26. 6. 2002 ob 14. uri, v

prostorih družbe Kovinar Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednika skupščine se imenu-
je Mohar Dušana, za preštevalki glasov se
imenuje Sinkovič Majdo in Klobučar Majdo.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Tiran.

2. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta za leto 2001.

b) Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2001 znaša 5,631.977,05 SIT, se izkaže
kot preneseni dobiček.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-
ne nadzornega sveta v naslednjem mandat-
nem obdobju se izvolita:

– Rabzelj Drago,
– Malovrh Darko.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vidiranje letnega poročila za leto 2002 skup-
ščina imenuje pooblaščeno revizijsko dru-
žbo Dinamic d.o.o. iz Novega mesta.

Gradivo za skupščino družbe in predlogi
sklepov so delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe Kovinar Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak de-
lovni dan med 11. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe, oziroma njihovi pooblašče-
ni ali zakoniti zastopniki. Glasuje se ose-
bno ali po pooblaščencu oziroma zasto-
pniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo delničarji ob vstopu v prostor, v
katerem bo potekala skupščina. Poobla-
stilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne z istim dnevnim redom, ob 15. uri,
na istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Kovinar Novo mesto d.d.
direktor

Ob-69617
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 7.3. Statuta dru-
žbe Delo, časopisno in založniško podjetje
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem

skupščino družbe
Delo, časopisno in založniško podjetje

d.d., 1509 Ljubljana, Dunajska 5,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 13. uri, v

veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se odvetnik Sto-

jan Zdolšek za predsednika skupščine ter
Vesna Čamernik in Tina Prašnikar za preš-
tevalki glasov.

2. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice članom uprave in nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
1.954,081.568,67 SIT na dan 31. 12.
2001 se prenese v naslednje leto.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2001.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze dru-
žbe Delo, d.d. Ljubljana, za leto 2002, se
imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija,
d.o.o., Management, consulting in revizija
iz Ljubljane.

Skupščine se lahko osebno ali po poo-
blaščencu udeležijo delničarji, v korist kate-
rih bodo na dan 20. 6. 2002 delnice delni-
ške družbe Delo d.d. vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi v centralnem regis-
tru vrednostnih papirjev pri Klirinško depot-
ni družbi in ki bodo družbi pravočasno prija-
vili udeležbo na skupščini na naslov Delo
d.d., Pravna služba, Dunajska 5, 1509 Ljub-
ljana. Prijava je pravočasna, če jo družba
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prejme najkasneje do ponedeljka, 24. juni-
ja 2002, do 12. ure.

Pooblastilo mora biti družbi predloženo
v pisni obliki in mora vsebovati ime, priimek
in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter
ime, priimek in naslov oziroma sedež poo-
blaščenca.

Gradivo za sejo, vključno z letnim poroči-
lom in poročilom nadzornega sveta, je na vpo-
gled v prostorih družbe v poslovnem sekreta-
riatu vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnov-
nega kapitala, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 15. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Delo, d.d.
predsednik uprave:

Jure Apih

Ob-69618
Na podlagi četrtega odstavka 22. člena

Statuta delniške družbe Žito Gorenjka d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

V. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka d.d.,
ki bo v petek, 28. 6.2002, v prostorih

družbe Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s pri-
četkom ob 10. uri, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup in dve preštevalki glasov Matejo Stanič
– Rudolf iz RR & CO. d.o.o. in Darjo Až-
man.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Vojko
Pintar iz Kranja; Bleiweisova cesta 20.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu in obravnava ter sprejem pre-
dloga sklepa za razporeditev bilančnega do-
bička za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: bilančni dobiček se upo-
rabi:

Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2001 znaša 406,113.197,75
SIT, zajema pa preneseni čisti dobiček iz
prejšnjih let, njegov revalorizacijski popra-
vek in čisti dobiček poslovnega leta.

Del bilančnega dobička v višini
23,584.425,00 SIT se razdeli delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 2. 7.
2002 v obliki dividende. Dividenda znaša
25 SIT bruto na delnico. Za lastne delnice
se dividenda ne izplača.

Izplačilo dividend se izvrši iz čistega do-
bička poslovnega leta.

Dividende se bodo izplačale do 31. 12.
2002. Individualnim delničarjem (fizičnim
osebam) se bodo dividende izplačale do
30. 9. 2002.

Upravičenci za delitev dividende so del-
ničarji, ki so vpisani v KDD dva delovna dni
po izpeljavi skupščine to je dne 2. 7. 2002.

Ostanek bilančnega dobička v višini
382,528.772,75 SIT se ne razporedi.

V skladu z 282.a členom veljavnega Za-
kona o gospodarskih družbah potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje raz-
rešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje revizijsko hišo Ernst&Young, d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem predloga Spre-
memb in dopolnitev statuta družbe Žito Go-
renjka d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe Žito Gorenjka d.d.
določene v predlogu sklepov.

Pooblasti se nadzorni svet, da uskladi
tekst statuta s spremembami Standardne
klasifikacije dejavnosti.

5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da bo čla-

nom nadzornega sveta razen Miljenku Voj-
noviču dne 15. 7. 2002 potekel mandat v
nadzornem svetu.

Na predlog nadzornega sveta se od
16. 7. 2002 dalje za dobo štirih let imenu-
jejo sledeči člani nadzornega sveta:

– Rudolf Kajtner,
– Roberto Kocman,
– Diana Sedmak.
Skupščina ugotavlja, da je svet delavcev

za dobo štirih let v nadzorni svet izvolil:
– Milana Kneževiča,
– Zdenko Nedeljkovič.
6. Sprememba poslovnika o delu skup-

ščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve poslovnika o delu skupščine dru-
žbe Žito Gorenjka d.d. določene v predlogu
sklepov.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Žito Go-
renjka d.d. vknjižene v delniški knjigi dru-
žbe, ki se vodi pri KDD, neposredno, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prija-
vo za udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu dru-
žbe, tako da je poslana družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje pre-

dlog sprememb statuta, predlog sprememb

poslovnika o delu skupščine, revidirano let-
no poročilo uprave za leto 2001 in poročilo
nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skla-
du z 274.a členom ZGDF, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v infor-
mativni pisarni družbe v Lescah, Rožna doli-
na 8, vsak delovnik od 9. do 12. ure, in
sicer od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Žito Gorenjka d.d.
uprava

Št. 57 Ob-69624
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Ži-

to, prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska c. 154, uprava družbe vabi del-
ničarje na

6. sejo skupščine
družbe Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska

c. 154,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 13. uri, v

dvorani Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Matjaža Koširja in Jerneja
Peršaka. Skupščini bo prisostvovala vablje-
na notarka Marina Ružič Tratnik.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Sprejem letnega poročila za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2001 v predloženem bese-
dilu.

5. Uporaba bilančnega dobička ter po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe Žito d.d., zna-

ša 3.376,206.659,61 SIT.
b) Del bilančnega dobička v višini

190,076.925 SIT se uporabi za dividende
in predstavlja 545 tolarjev bruto na delnico.
Dividende se bodo individualnim delničar-
jem (fizičnim osebam) izplačevale od 30.
septembra dalje, do konca leta 2002, pred-
vidoma preko Poštne banke, ostalim delni-
čarjem pa do 30. oktobra 2002, vse v nere-
valoriziranih zneskih. Dividende se bodo iz-
plačevale delničarjem po stanju vpisa pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d., na dan 1. 7. 2002.

c) O uporabi dela bilančnega dobička v
višini 3.186,129.734,61 SIT bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobi-
ček).

d) Skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2001.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002 in
2003.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizorja za leti 2002 in
2003 revizijska družba Ernst & Young, Ljub-
ljana.

7. Seznanitev s člani nadzornega sveta,
predstavniki zaposlenih.

8. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki, ki bodo najmanj tri dni pred sejo skupšči-
ne prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi d.d., na zadnji prijavni dan.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu glavnega direktorja vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posamezni točki dnevne-
ga reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklep-
čna ne glede na število prisotnih delnic.

Žito, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-69631
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Alp-

dom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radov-
ljica, uprava družbe vabi delničarje na

6. sejo skupščine
družbe Alpdom, Inženiring, d.d.,

ki bo dne 28. 6. 2002 ob 12. uri, v
prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici,
Cankarjeva 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje delovnih teles skupšči-
ne in predstavitev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, univ. dipl.
prav., za preštevalca glasov se imenuje Vla-
sto Grintov in Gregorja Jenka. Seji prisos-
tvuje vabljeni notar Stane Krainer.

2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

3. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da družba Alpdom, Inženiring, d.d., Radov-
ljica, lahko pridobi lastne delnice v višini do
10% vrednosti osnovnega kapitala družbe
iz naslova čistega dobička, za vse namene
iz 240. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah.

4. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

5. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta k predlo-
gu uprave o uporabi bilančnega dobička
sprejme sklep, da bilančni dobiček po revidi-
rani bilanci stanja na dan 31. 12. 2001 zna-
ša 41,699.787,94 SIT in je sestavljen iz ne-
razdeljenega dobička preteklih let v znesku
25,766.988,87 SIT in čistega dobička po-
slovnega leta v znesku 15,932.799,07 SIT.

a) Bilančni dobiček se uporabi:
1. za oblikovanje statutarnih rezerv v

znesku 2,390.800 SIT iz naslova nerazde-
ljenega dobička, ustvarjenega v letu 1997
in 1998;

2. za dividende lastnikom delnic se
razdeli 70 SIT bruto na delnico, kar znese
3,236.730 SIT iz naslova nerazdeljenega
dobička ustvarjenega v letu 1998;

3. za izplačilo nagrad članom nadzor-
nega sveta in upravi v skupnem kosmatem
znesku 4,426.539,50 SIT iz nerazdeljene-
ga dobička, ustvarjenega v letu 1998;

4. za druge rezerve iz dobička v zne-
sku 15,932.799,07 SIT iz naslova dobička
ustvarjenega v letu 2001;

5. preostali bilančni dobiček v znesku
15,712.919,37 SIT ostane nerazporjen in
se bo o njem odločalo v naslednjih poslov-
nih letih.

Dividenda se izplača v 30 dneh po spre-
jemu tega sklepa na skupščini delničarjev,
na žiro račun, tekoči račun ali hranilno knji-
žico, v nerevaloriziranem znesku. Do divi-
dende so upravičeni vsi tisti delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni
klirinško-depotni družbi na dan 2. 7. 2002.

b) V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje raz-
rešnico za preteklo leto, s katero potrjuje
njuno delo v letu 2001 kot uspešno.

6. Umik delnic izdajatelja Alpdom, Inže-
niring, d.d., Radovljica, iz organiziranega
trga.

Predlog sklepa: umaknejo se delnice iz-
dajatelja Alpdom, Inženiring, d.d., Radovlji-
ca, iz organiziranega trga. V primeru, da bo
ta sklep sprejet z večino 9/10 osnovnega
kapitala družbe, družba ugovarjajočim del-
ničarjem zagotavlja odkup njihovih delnic v
sklad lastnih delnic po enotnem dnevnem
tečaju, objavljenem v tečajnici Ljubljanske
borze v časopisu Delo, na dan objave sklica
skupščine.

7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizijo letnih računovodskih iz-
kazov družbe Alpdom, d.d., Radovljica, za
leto 2002 imenuje revizijska družba ITEO –
Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo

tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi pri KDD po stanju zadnjega
prijavnega dne na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe, vsak delovni dan vsak od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica
uprava družbe

Ob-69632
Na podlagi 6.5. točke točke statuta Term

Čatež d.d., uprava sklicuje

8. sejo skupščine
Term Čatež d.d.,

ki bo v četrtek, 27. junija 2002 ob 13.
uri, na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c.
35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferen-
čni dvorani hotela Terme, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvolijo se delov-
na telesa skupščine.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe. Skupščina pooblašča nad-
zorni svet družbe, da besedilo statuta uskla-
di s spremembami in dopolnitvami statuta in
izdela čistopis statuta družbe.

3. 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 in spre-
jem 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
489,692.946,85 SIT se uporabi:

– 220,493.000 SIT za dividende ali 350
SIT bruto dividende na delnico;

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 12. 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 1. 7. 2002 in na
način kot ga bo določila uprava družbe.

– 30,656.317,23 SIT za nagrade upravi
in managementu;

– 10,218.772,41 SIT za nagrade nad-
zornemu svetu;

– 228,324.857,21 SIT se razporedi v
preneseni dobiček družbe.

Za izplačila pod prvo, drugo in tretjo ali-
nejo se porabi 261,368.089,64 SIT prene-
senega dobička iz leta 1998.

b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.
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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.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje raču-
novodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto
2002 se imenuje Deloitte & Touche revizija
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
na sedežu družbe vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

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 splošni službi
delniške družbe.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo tri dni (oziroma najkasneje dve uri)
pred sejo skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so na dan 25. 6. 2002
vpisani v delniško knjigo, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega
razmerja deponirano na sedežu družbe.

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.

Terme Čatež d.d.
uprava

Ob-69635
Na podlagi 6.5. točke Statuta družbe

LIP Radomlje d.d., Pelechova 15, Radom-
lje, uprava družbe sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
ki bo 28. 6. 2002, ob 12. uri na sedežu

družbe v Radomljah, Pelechova 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

seznanitev s prisotnostjo notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Leonarda F. Peklarja, za prešte-
valca glasov pa Jože Bajuk in Kristina Do-
dič.

Na skupščini je prisotna vabljena notar-
ka Majda Lokošek.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2001.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa:

1. Družba je lastnik 180.633 lastnih del-
nic družbe, ki so z njihovim umikom pred-
met zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.

2. Osnovni kapital družbe se zmanjša z
umikom lastnih delnic družbe, in sicer:

– osnovni kapital družbe, skupne nomi-
nalne vrednosti 597,723.000 SIT, ki je raz-
deljen na 597.723 delnic nominalne vredno-
sti 1.000 SIT posamezne delnice, se z umi-
kom 180.633 delnic družbe, nominalne vre-
dnosti posamezne delnice 1.000 SIT in
skupne nominalne vrednosti 180,633.000
SIT, zmanjša, tako da nominalni osnovni ka-
pital po zmanjšanju znaša 417,090.000 SIT
in je razdeljen na 417.090 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT posamezne delnice,

– umik delnic družbe se izvede v breme
vpoklicnega kapitala. Za sorazmerni znesek
zmanjšanja vpoklicnega kapitala se zmanjša-
jo tudi prevrednotevalni popravki kapitala v
vrednosti 269,390.761,68 SIT,

– razlika med nakupno vrednostjo delnic
(379,105.548,73 SIT) in vrednostjo umika-
nega vpoklicanega kapitala in sorazmerne-
ga dela prevrednotevalnih popravkov kapi-
tala (skupaj 450,023.761,68 SIT), znaša
70,918.212,95 SIT in se prenese v dobro
rezerv za lastne delnice.

3. Razlog za zmanjšanje osnovnega ka-
pitala družbe je zahteva 243. člena Zakona
o gospodarskih družbah, ki določa umik
lastnih delnic.

4. Uprava po vpisu zmanjšanja osnovne-
ga kapitala s sklepom razveljavi 180.633
umaknjenih delnic družbe in izda nalog za
izbris delnic iz delniške knjige.

5. Nadzorni svet družbe se pooblasti za
uskladitev besedila statuta s sklepom o zma-
njšanju osnovnega kapitala.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve Statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

7. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina sklep,
da družba lahko pridobiva lastne delnice, ki
ne smejo presegati 10% osnovnega kapita-
la družbe, iz naslova prostih rezerv, za vse
namene iz 240. člena ZGD.

8. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Članom nadzornega sveta se za leto

2001 izplača nagrada v skladu s kriteriji, ki
so bili sprejeti na 5. skupščini delničarjev
29. 6. 2001, in sicer: predsedniku 50%
zadnjega izplačanega bruto osebnega do-
hodka predsednika uprave pred pridobitvijo
revidiranega poročila in posameznemu čla-
nu 25% zadnjega izplačanega bruto ose-
bnega dohodka predsednika uprave pred
pridobitvijo revidiranega poročila.

2. Nagrada se izplača v delnicah dru-
žbe.

3. Rok za izplačilo nagrade je 31. 12.
2002.

9. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijska hiša Texima – Konta d.o.o., Žirov-
nica, Moste 74b.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Udeležence prosimo, da se pred začet-
kom zasedanja skupščine prijavijo v kadrov-
ski službi, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled del-
ničarjem vsak delovni dan pri Ivi Pohlin od
10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi se-
dem dni po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sestala čez pol ure. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

LIP Radomlje, d.d., uprava

Ob-69634
Na podlagi 7.4 točke Statuta družbe SET

d.d., sklicujem

5. zasedanje skupščine
delniške družbe SET d.d.,

ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 9. uri, v
prostorih družbe, Vevška cesta 52, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Gregor Repič, za preštevalki
glasov Zdenka Skok in Karmen Miklavčič,
zapisnik vodi vabljeni notar Boris Lepša.

3. Predložitev in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.

Dnevni red skupščine:
1. Seznanitev z poslovnim poročilom

uprave za poslovno leto 2001, s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta, s predlogom za
uporabo bilančnega dobička in s poročilom
o reviziji računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2001, s pisnim poročilom
nadzornega sveta, s predlogom za uporabo
bilančnega dobička in s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov družbe za poslovno
leto 2001.

2. Obravnavanje in odločanje o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: ugotovi se, da bilančni
dobiček družbe za poslovno leto 2001 zna-
ša 69,388.426,04 SIT. Bilančni dobiček
se v celoti razporedi v druge rezerve iz do-
bička.

3. Razrešnica upravi in članom nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico direktorju in članom nadzornega
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sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001.

4. Sprejem sklepa o uskladitvi osnovne-
ga kapitala s številom delnic.

Predlog sklepa: skupščina obstoječo
neskladnost med višino osnovnega kapitala
družbe, ki znaša 396,076.000 SIT in
396.070 delnicami, ki so vpisane pri KDD,
ki je nastala pri pripojitvi družbe VETA d.d.
Ljubljana, k družbi SET d.d. Ljubljana, od-
pravlja tako, da osnovni kapital družbe zniža
za 6.000 SIT, kar pomeni, da znaša osnov-
ni kapital družbe SET d.d. Ljubljana, po no-
vem 396,070.000 SIT, razdeljen na
396.070 navadnih delnic z nominalno vre-
dnostjo 1.000 SIT.

Z navedenim sklepom se uskladi statut
družbe.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta dru-
žbe SET d.d.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe v predlaganem besedilu.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina za revizijo ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 2002 imenuje družbo IN Revizija d.o.o.,
Ljubljana.

7. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina določa višino
sejnine članom nadzornega sveta družbe v
višini 200 EUR neto v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izplačila.

8. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
se bo vsem dosedanjim članom nadzorne-
ga sveta dne 31. 8. 2002 iztekel 4-letni
mandat, zato skupščina izvoli naslednje čla-
ne nadzornega sveta – predstavnike delni-
čarjev:

– Željko Miklič,
– Staniša Nikolič,
– Martin Odlazek,
– Lenart Skok,
za naslednje mandatno obdobje od 31.

8. 2002 do 31. 8. 2006.
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pri-
javijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
njenim zasedanjem.

Pooblastilo mora biti v pisni obliki in za
čas trajanja pooblastitvenega razmerja osta-
ne shranjeno na sedežu družbe.

Popolno gradivo za skupščino bo na vpo-
gled v tajništvu na sedežu družbe pri Maši
Piškur, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
v času od 27. 5. 2002 do 24. 6. 2002.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja prevzamejo
glasovnice v tajništvu na sedežu družbe.

Če skupščina ne do sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skup-

ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

SET d.d., Ljubljana
uprava

Igor Sekirnik

Št. 20154 Ob-69636
Na podlagi 11. člena Statuta Garant po-

hištvena industrija, d.d., Polzela, Polze-
la 176/a, 3313 Polzela, sklicuje Uprava
in Nadzorni svet

8. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 12. uri v

Kulturnem domu na Polzeli.
Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupšči-

ne in notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predlog za ime-

novanje organov skupščine in notarja.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predsednik verifikacijske komisije poda

poročilo o sklepčnosti skupščine in rezulta-
tih glasovanja o imenovanju organov skup-
ščine in notarja.

3. Potrditev predloga uprave in nadzor-
nega sveta o razdelitvi bilančnega dobička
za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrdi predlagano razdelitev bilančnega do-
bička za leto 2001.

Upravičenci dividend so imetniki delnic
na dan skupščine, rok izplačila dividend 40
SIT bruto na delnico pa 60 dni po skupščini.

Navodila za glasovanje
Za sprejem sklepov pod 1. in 3. točko

dnevnega reda je potrebna navadna večina
oddanih glasov. Vsak nov predlog sklepov
je lahko le v pisni obliki, obrazložen in vlo-
žen na sedež d.d. v 7 dneh po sklicu skup-
ščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki, če predložijo pisno pooblastilo
vsaj 3 dni pred sejo skupščine. Glasuje se
na podlagi glasovnic, ki jih prejmete ob vho-
du v dvorano.

Gradivo
Delničarji prejmejo na svoje naslove

obrazložitev vsebine obravnavanih predlo-
gov sklepov.

Opozorilo
Če skupščina ne bo sklepčna ob zgoraj

navedenem času, velja ponovni sklic na isti
dan, v istem prostoru ob 13.15 z istim dnev-
nim redom. Skupščina bo takrat sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Garant, pohištvena oprema, d.d.,
Polzela

predsednik nadzornega sveta:
Dolfe Naraks, ek.

predsednik uprave:
Matjaž Rojnik, univ. dipl. inž. les.

Št. 113/02 Ob-69637
Na podlagi točke 4. Statuta družbe Tr-

govsko podjetje Potrošnja, d.d., Kidričeva
1, Zagorje ob Savi, uprava družbe vabi del-
ničarje na

5. sejo skupščine
družbe Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,

Zagorje ob Savi,
ki bo v sredo, dne 26. 6. 2002 ob 13.

uri v seminarski sobi hotela Medijske Topli-
ce d.o.o., Medijske Toplice 1, Izlake.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danica Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Tanja Poljšak in Simona
Škrabanja. Skupščini bo prisostvoval vab-
ljeni notar Miro Bregar.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in NS družbe.

Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta se bilančni dobiček iz leta 2001
v višini 22,238.044,67 SIT uporabi za dru-
ge rezerve iz dobička,

b) skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.

5. Uskladitev Statuta družbe z novelo
ZGD.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagano uskladitev Statuta družbe.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) na predlog nadzornega sveta se zara-

di poteka mandata z dnem 19. 11. 2002
razrešijo naslednji člani nadzornega sveta:

– Fritz Zdenko,
– Hrnčič Brigita,
– Gomboc Zvonka,
– Juteršek Matjaž,
– Butja Borica,
b) na predlog nadzornega sveta se z

dnem 19. 11. 2002 imenuje v nadzorni
svet družbe naslednje člane, predstavnike
kapitala:

– Zdenkota Fritza,
– Zvonko Gomboc,
– Matjaža Juterška,
– Nevenko Breznik,
vse za mandatno dobo 4 let,
c) skupščina je seznanjena, da je Svet

delavcev imenoval v nadzorni svet družbe
Butja Borico, kot predstavnika delavcev, za
mandatno dobo 4 let.

7. Sejnine za člane NS družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se določi sejnino za člane nadzornega
sveta, in sicer za predsednika 30.000 SIT,
za zunanje člane 20.000 SIT in za notranje
člane eno polovico sejnine zunanjih članov
nadzornega sveta.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska družba Abece-
da d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v delniški knjigi pri KDD
po stanju zadnjega dne prijavnega roka.
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Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
poslovni sekretarki Tanji Poljšak vsak delov-
ni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d.,
Zagorje ob Savi

uprava družbe

Št. 38-0900-2002 Ob-69643
Na podlagi  6.3.5 in 6.3.6 točke statuta

AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, upra-
va družbe sklicuje

5. skupščino družbe
AMZS d.d.,

ki bo v petek, 28. junija 2002 ob 8.30 v
sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128 a v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli verifika-

cijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Sprejem Poslovnika o delu skupščine

AMZS d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme Po-

slovnik o delu skupščine AMZS d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveri-

tvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme poročilo nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila za leto 2001 in pozi-
tivno stališče k poročilu revizorske hiše ITEO
Abeceda Ljubljana d.o.o.

4. Predlog razporeditve bilančnega do-
bička za poslovno leto 2001 in podelitev
razrešnice članom Uprave in Nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlog razporeditve bilančnega
dobička za poslovno leto 2001 za nasled-
nje namene:

– znesek bilančnega dobička po stanju
31. 12. 2001 je 407,880.793,06 SIT,

– del bilančnega dobička v znesku
155,647.545,57 SIT se prenese v nasled-
nje leto,

– del bilančnega dobička v znesku
252,233.247,49 SIT se razporedi v druge
rezerve.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
podeljuje razrešnico članom uprave in nad-
zornega sveta za delo v letu 2001.

5. Predlog sprememb in dopolnitev Sta-
tuta AMZS d.d.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve statuta AMZS d.d. in potrjuje čistopis
statuta AMZS d.d.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2002
imenuje revizijska hiša ITEO Abeceda Ljub-
ljana d.o.o.

7. Pripojitev Euro auto d.o.o. k AMZS
d.d.

Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
daje soglasje za pripojitev Euro auto d.o.o.
k AMZS d.d.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji družbe, ki so na dan 25. 6. 2002
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki
imajo pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini, če najkasneje do 25. 6. 2002
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
na sedež družbe. Pooblaščenci in zastopni-
ki morajo do tega roka predložiti pooblastila
oziroma dokazila o zastopanju.

Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so
se po potrebi dolžni izkazati z osebnim do-
kumentom.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe na Dunajski cesti 128 a v
Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

AMZS d.d.
uprava družbe

Ob-69648
Uprava družbe Mladina, časopisno po-

djetje, d.d., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljub-
ljana, vabi delničarje na

8. sejo skupščine
družbe Mladina, d.d.,

ki bo 24. 6. 2002 ob 16. uri na sedežu
družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, obravnava dnevnega reda, izvolitev
delovnih organov skupščine in imenovanje
notarja za sestavo zapisnika.

Predlog sklepa 1: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvolijo se delovni organi
skupščine po predlogu uprave. Potrdi se
predlagani dnevni red skupščine. Za sesta-
vo zapisnika se imenuje notar po predlogu
uprave.

2. Uporaba bilančnega dobička in razre-
šnica.

Predlog sklepa 2: skupščina je sezna-
njena z letnim poročilom o poslovanju dru-
žbe za leto 2001 ter s poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila o po-
slovanju družbe. Sprejme se sklep o upora-
bi bilančnega dobička, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet družbe v predlože-
nem besedilu.

Predlog sklepa 3: na podlagi 282.a čle-
na ZGD se upravi in nadzornemu svetu po-
deli razrešnica.

3. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa 4: osnovni kapital dru-
žbe se poveča zaradi pripojitve družbe Info-
mediji, d.o.o. v višini in na način, kot ga
predlaga uprava v predloženem besedilu.
Izključi se prednostna pravica delničarjev,
skladno z 10. členom statuta družbe.

4. Soglasje skupščine k pogodbi o pri-
pojitvi.

Predlog sklepa 5: na podlagi 515. člena
zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ter
pojasnil uprave o vsebini Pogodbe o pripoji-

tvi, skupščina družbe soglaša s Pogodbo o
pripojitvi med družbama Mladina, d.d. in In-
fomediji, d.o.o., v predloženem besedilu.
Pogodba o pripojitvi se priloži zapisniku
skupščine.

Predlog sklepa 6: delničarji na podlagi
petega odstavka 528. člena ZGD podajajo
izjavo o odpovedi (poenostavljena pripoji-
tev), ki se vnese v zapisnik skupščine.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa 7: statut družbe se spre-

meni na način, ki ga predlaga uprava v pre-
dloženem besedilu.

6. Imenovanje revizijske družbe za pre-
gled poslovanja za leto 2002.

Predlog sklepa 8: na predlog nadzorne-
ga sveta, se za izdelavo revizijskega poroči-
la računovodskih izkazov za leto 2002 ime-
nuje revizijsko družbo IN Revizija, d. o. o.,
Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkažeta z veljavnim
osebnim dokumentom oziroma s pisnim po-
oblastilom delničarja.

Gradivo za skupščino, letno poročilo in
poročilo nadzornega sveta ter druge infor-
macije v zvezi z skupščino so na voljo v
tajništvu družbe vsak dan od 9. do 15. ure.

Mladina, d.d.,
uprava družbe

Ob-69657
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške

družbe Gorenjska oblačila d.d. Kranj, upra-
va sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila

d.d. Kranj,
ki bo dne 27. junija 2002 ob 12. uri v

Kranju, na sedežu družbe, Bleiweisova ce-
sta 30, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov ter zapi-
snikarja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornem svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupšščina se seznani z revidiranim

letnim poročilom in s poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila za leto
2001.

2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poro-
čila se bilančni dobiček družbe uporabi ta-
kole:

a) višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2001 znaša 59,169.761,91 SIT,

b) del bilančnega dobička v višini
7,453.500 SIT se razdeli delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan 27.
6. 2002, v obliki dividende, ki znaša 250
SIT bruto na delnico in ki se izplača najka-
sneje do 30. 9. 2002. Izplačilo se izvrši iz
nerazporejenega dobička leta 1999 v višini
6,379.848,73 SIT in s pripadajočo revalo-
rizacijo v višini 1,073.651,27 SIT;

c) o delu bilančnega dobička v višini
51,716.261,91 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček).
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3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2002 skupščina imenuje
KPMG podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

5. Razno.
Letno poročilo za leto 2001 in poročilo

nadzornega sveta ter ostala gradiva za skup-
ščino s predlogi sklepov so delničarjem na
voljo za vpogled v tajništvu družbe Bleiweis-
ova 30, Kranj, vsak delavnik od 10. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda morajo delničarji pre-
dložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine
pisno in z obrazložitvijo na naslov družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 20. 6. 2002 in so svojo udeležbo naja-
vili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe do vključno 24. 6. 2002,
kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblaščenci ali zakoniti zasto-
pniki morajo predložiti družbi tudi pisno po-
oblastilo delničarja oziroma dokument o za-
konitem zastopstvu delničarja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju skup-
ščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gorenjska oblačila d.d. Kranj
uprava držbe

Ob- 69656
Na podlagi 43. člena statuta delniške

družbe Splošnega gradbenega podjetja,
d.d., Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe

7. sejo skupščine družbe
Splošnega gradbenega podjetja, d.d.,

Tržič, Blejska cesta 8,
ki bo v četrtek, dne 27. junija 2002 ob

11. uri na sedežu družbe v Tržiču, Blejska
cesta 8, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:

a) predsednico skupščine: Alenka Ka-
pel,

b) preštevalca glasov: Marko Hafner in
Tomaž Meglič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar iz Cerknice.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2001 in pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu sve-
tu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in

nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeli razrešnico.

3. Pokrivanje izgube za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se izguba na dan 31. 12.
2001 v višini 27,136.899 SIT pokriva v bre-
me naslednjih kategorij kapitala:

– revalorizacijskega popravka rezerv v vi-
šini 2,648.636,90 SIT in

– revalorizacijskega popravka osnovne-
ga kapitala v višini 24,488.262,10 SIT.

Izguba preteklih let v nominalni višini
63,870.683,80 SIT, ki revalorizirana na dan
31. 12. 2001 znaša 68,341.631,66 SIT
ostane nepokrita in se pokriva v breme pri-
hodkov v naslednjih treh letih.

4. Izvolitev dveh nadomestnih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da sta dva
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev Alenka Kapel in Stojan Ložar poda-
la odstopno izjavo. Na predlog nadzornega
sveta se izvoli:

– Ludvik Perme, inž. grad., Podlubnik
268, Škofja Loka,

– Mitja Stritih, univ. dipl. inž. grad., Pod
Pogovco 35, Križe.

Mandat novoizvoljenima članoma traja do
konca mandatnega obdobja nadzornega
sveta.

5. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje družbo za revizijo, eko-
nomske storitve in davčno svetovanje Texi-
ma - Konta, d.o.o., Žirovnica za izvedbo
revizije poslovanja za leto 2002.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled od obja-
ve sklica skupščine na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 11. ure v splošni službi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo preštevalce-
ma glasov najmanj 15 minut pred objavljenim
začetkom seje skupščine, da podpišejo listo
prisotnih ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 11.30 v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Splošno gradbeno podjetje, d.d. Tržič
direktor Darko Štrus

Št. 1/2002 Ob-69658
Na podlagi določb 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah ter statuta družbe MF
- finance, d.d., Ljubljana, uprava družbe skli-
cuje

skupščino
MF - finance, d.d.

ki bo v četrtek 27. 6. 2002, ob 8.15 na
sedežu družbe, v Ljubljani, Dunajska 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Marka Mikuža, za preštevalki gla-
sov pa Teo Švigelj in Ani Ferjan.

Za sestavo notarskega zapisnika prisos-
tvuje seji skupščine vabljena notarka Nada
Kumar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za leto 2000 z revizijskim poroči-
lom.

Predlog sklepa: skupščina ob pozitivnem
mnenu nadzornega sveta sprejme letno po-
ročilo družbe za leto 2000 z revizijskim po-
ročilom.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi.

3.1. Predlog sklepa: kumulativni bilan-
čni dobiček, izkazan na dan 31. 12. 2001
znaša 284,376.960,04 SIT.

Izkazani dobiček se do višine
271,885.716 SIT (109,545.117,33 SIT iz
dobička iz leta 2000 in 162,340.598,67
SIT iz dobička iz leta 2001) uporabi za raz-
delitev v obliki izplačila dividend delničarjem,
kar znaša 604,19 SIT na vsako delnico.

Preostali bilančni dobiček v višini
12,491.244,04 SIT se prenese v nasled-
nje poslovno leto kot preneseni dobiček in
bo o njegovi uporabi oziroma delitvi odloče-
no v naslednjih poslovnih letih.

Družba bo pričela izplačevati dividende
30 dni po sprejetju tega sklepa.

3.2. Predlog sklepa: skupščina se sez-
nani s poročilom nadzornega sveta družbe
za leto 2001.

Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2001.

4. Spremembe osnovnega kapitala druž-
be.

4.1. Povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe.

Predlog sklepa: na podlagi predhodno
sprejetih letnih poročilih za leti 2000 in
2001, se osnovni kapital poveča iz sred-
stev družbe za 450,000.000 SIT. Za pove-
čanje se uporabijo rezerve družbe in sora-
zmeren del revalorizacijskega oziroma pre-
vrednotevalnega postavk kapitala.

Osnovni kapital po povečanju znaša
900,000.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvede z izdajo 450.000 novih
delnic, nominalne vrednosti po 1.000 SIT
vsaka. Delničarjem se nove delnice dodeli-
jo tako da vsak delničar prejme na vsako
dosedanjo delnico eno novo delnico. Vse
nove delnice so istega razreda in dajejo
enak obseg pravic kot dosedanje delnice
družbe.

Presečni dan za dodelitev novih delnic
je stanje v delniški knjigi družbe na 30 dan
po sprejetju tega sklepa na skupščini.

4.2. Redno zmanjšanje osnovnega kapi-
tala.

Predlog sklepa: po povečanju osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe se osnovni
kapital družbe zaradi manjšega obsega po-
slovanja zmanjša za 890,000.000 SIT, tako
da po zmanjšanju znaša 10,000.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z združevanjem delnic, tako da se 90
dosedanjih delnic družbe združi v eno novo
delnico nominalne vrednosti 1.000 SIT.

Delnice in pravice iz delnic, ki jih ni mo-
goče združiti ali zamenjati za nove delnice
se z vpisom zmanjšanja osnovnega kapitala
v sodni register razveljavijo.

Delničarjem se iz naslova zmanjšanja
osnovnega kapitala izplača nadomestilo v
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višini razlike med skupno nominalno vre-
dnostjo delnic pred in po zmanjšanju.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja družbe za poslovno leto 2002 revi-
zijsko družbo Ernst&Young, revizija, davčno
in poslovodno svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Dunajska cesta 111.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta družbe.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresniču-

jejo glasovalno pravico delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri dni
pred sejo skupščine prijavijo svojo udele-
žbo. Prijava bo veljavna v kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku
poleg prijave predložiti tudi pisno pooblasti-
lo. Imetniki prinosniških delnic se veljavno
prijavijo na skupščino, če najmanj tri dni pred
skupščino deponirajo delnice na sedežu dru-
žbe. Udeleženci skupščine so dolžni podpi-
sati seznam prisotnih delničarjev.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave tega sklica skupščine v
skladu z veljavno zakonodajo.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 8.30.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine in pred-

log sprememb statuta je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 9, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

MF - finance, d.d.
uprava družbe

Ob-69668
Na podlagi 283. člena ZGD in 20. člena

statuta družbe Tesnila, Tovarna motornih
tesnil d.d., sklicujem

8. redno skupščino delničarjev,
ki bo 28. junija  2002 ob 14.30 v pro-

storih jedilnice na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Imenovanje  organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta in uprave se za delovnega predsedni-
ka imenuje Anton Žvar, za preštevalce gla-
sov pa Darinka Tori, Milena Veber in Rajko
Marinčič.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predloženi

dnevni red.
3. Predlog sprememb in dopolnitev sta-

tuta družbe po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave in nadzornega sveta. Upravo se za-
dolži za izdelavo čistopisa statuta z vsebo-
vanimi spremembami in preštevilčenje po-
sameznih členov.

4. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnic upravi in
nadzornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček v
znesku 91,116.133,51 SIT razporedi:

a) dobiček iz poslovnega leta 2001 v
znesku 35,761.334,23 SIT ter del dobič-
ka iz prejšnjih let v znesku 3,537.696,11
SIT za umik 3490 lastnih delnic;

b) del dobička iz prejšnjih let v znesku
11,634.000 SIT za izplačilo dividende
delničarjem, in sicer znaša dividenda
1.000 SIT bruto na delnico. Izplačilo se
izvrši v roku 30 dni;

c) ostali bilančni dobiček v znesku
40,183.103,17 SIT ostane nerazporejen,
oziroma bo o njem odločeno v naslednjih
letih (preneseni dobiček).

Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in članov nadzornega sveta v letu 2001 in
jim podeljuje razrešnico.

5. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta Drčar Peter, Pečnik La-
dislav in Cvelbar Franc.

Za nova člana nadzornega sveta se
imenujeta Drčar Peter in Pečnik Ladislav,
za dobo štirih let, katerih mandat začne
teči z dnem vpisa v sodni register.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta  se zmanjša osnovni ka-
pital družbe za 34,900.000 SIT in znaša
117,000.000 SIT. Zmanjšanje se izvede
po poenostavljenem postopku z umikom
3.490 lastnih delnic z nominalno vrednos-
tjo 10.000 SIT v breme bilančnega dobič-
ka v skladu s sklepom o uporabi bilančne-
ga dobička.

Zmanjšanje kapitala se izvede zaradi
prilagoditve višine osnovnega kapitala ob-
segu poslovanja družbe.

7. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

upravo družbe, da po svojem preudarku
in v dobro družbe kupuje lastne delnice v
skladu z 240. členom ZGD po ceni, ki ni
nižja in ne več kot 50% višja od nominalne
vrednosti delnic. Za namen odkupa upra-
va oblikuje rezerve v skladu z zakonom.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzorne-

ga sveta  in uprave se za pooblaščenega
revizorja za leto 2002 imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o. Novo mesto.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na seji skupščine bo prisoten notar

Janez Ferlež.
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe vsak delovni dan med 11.
in 13. uro.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar, ki je 15 dni pred sejo vpisan v delni-
ško knjigo. Po sklepu nadzornega sveta
je pogoj za udeležbo in glasovanje, da
delničar vsaj 3 dni pred skupščino pisme-
no napove udeležbo. Skupščine se lahko
udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev s
predložitvijo pismenih pooblastil, ki jih je
po sklepu nadzornega sveta potrebno de-
ponirati na sedežu družbe in jih ni potre-
bno overiti.

Tesnila TMT d.d.
direktor

Št. 18/2002 Ob-69669
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Melamin kemična tovarna d.d. Ko-
čevje, uprava družbe sklicuje

7. skupščino
delniške družbe Melamin kemična

tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v četrtek 27. junija 2002 ob 12. uri

v konferenčni sobi hotela Valentin, Trg zbo-
ra odposlancev 64 v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja ter potrditev dnevne-
ga reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli Tomo Jarni, za
preštevalca glasov Janez Klun in Milena
Klun, za notarko in zapisnikarko notarka Ni-
na Češarek ter se potrdi dnevni red.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

ugotovi sklepčnost.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-

ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednje sklepe:

1. Skupščina se je seznanila s poro-
čilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001.

2. Na podlagi sprejetega letnega po-
ročila se bilančni dobiček družbe uporabi
takole:

a) višina bilančnega dobička po sta-
nju na dan 31. 12. 2001 znaša
388,172.168,65 SIT.

b) del bilančnega dobička v višini bru-
to 6,300.000 SIT se uporabi za izplačilo
nagrade upravi in nadzornemu svetu, in si-
cer:

– upravi kot udeležba na dobičku v
višini bruto 4,500.000 SIT,

– članom nadzornega sveta kot ude-
ležba na dobičku v višini bruto 1,800.000
SIT.

Udeležba na dobičku se izplača v ro-
ku 30 dni po skupščini.

c) o delu bilančnega dobička v višini
381.872.168,25 SIT bo o njegovi uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih (pre-
neseni dobiček).

3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

4. Sprejem sklepa o spremembah in do-
polnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednji sklep: skup-
ščina družbe sprejme predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta ter čistopis statuta.

5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
skupščina sprejela naslednja sklepa:

1. Uprava družbe lahko kupi lastne
delnice družbe za namene iz prve do tretje
alinee prvega odstavka 240. člena ZGD s
tem, da skupni nominalni znesek kupljenih
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delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi del-
nicami, ki jih družba že ima, presegati 10%
vrednosti osnovnega kapitala družbe.

2. Za nakup lastnih delnic se oblikuje-
jo rezerve v ustrezni višini v skladu s predpisi.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta del-
niške družbe predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:

Na podlagi pisne odstopne izjave se raz-
reši člana - predsednika nadzornega sveta
Draga Rabzelja s 27. 6. 2002.

Za člana nadzornega sveta se izvoli Sta-
nislav Valant z mandatom od 28. 6. 2002
do 14. 12. 2004.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta je skupščina sprejela naslednji sklep:
za revidiranje letnih računovodskih izkazov
družbe Melamin d.d. Kočevje, za poslovno
leto 2003 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Neuber-
gerjeva 30.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s pri-
poročeno pošto dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do vključ-
no 24. 6. 2002 in ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 31. 5. 2002.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v konferenčni sobi hotela Valentin,
Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju, pol
ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni
pisarni so najavljeni udeleženci dolžni pod-
pisati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala pol ure ka-
sneje. Sklepčna bo ne glede na višino za-
stopanega kapitala (drugi sklic).

Letno poročilo za leto 2001 in poročilo
nadzornega sveta ter ostalo gradivo za skup-
ščino družbe je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v splošno kadrovskem sek-
torju vsak delovnik med 8. in 10. uro.

Melamin d.d.
direktor družbe:

Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

Ob-69670
Uprava in nadzorni svet družbe Dolenj-

skih pekarn proizvodnja kruha, testenin
in slaščic, d.d., Ločna 2, 8000 Novo me-
sto, na podlagi 7.5. točke statuta družbe
sklicujeta

6. redno sejo skupščine
delničarjev,

ki bo v petek, 28. 6. 2002 ob 10. uri na
sedežu družbe Ločna 2, Novo mesto.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
potrdi predlagani dnevni red, izvolijo predla-
gani kandidati v delovna telesa skupščine in
potrdi predlaganega notarja.

2. Predlog za dopolnitve in spremembe
statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta družbe.

3. Predložitev letnega poročila z revizij-
skim poročilom in poročilom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s pisnim poročilom nadzornega sveta z
dne 9. 5. 2002 o sprejemu in potrditvi Let-
nega poročila za leto 2001.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev bilančnega dobička za leto
2001 na predlog uprave in nadzornega sve-
ta, in sicer:

– bilančni dobiček, ki znaša
119,354.621,78 SIT ostane nerazporejen
in se prenese v naslednje leto kot prenese-
ni dobiček.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2001.

5. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo »Ernst & Young d.o.o. Ljublja-
na, za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2002.

6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta .

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v predlagani višini.

7. Seznanitev skupščine z novim članom
nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno po-
oblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo na
dan 31. 5. 2002 vpisani v register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi in udeležbo
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da ob prihodu na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sklepov, je na vpogled

na sedežu družbe vsak delovni dan pri upra-
vi družbe od 10. do 12. ure od dneva obja-
ve sklica.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v tednu dni po
objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Dolenjske pekarne d.d. Novo mesto
uprava družbe

Ob-69671
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe

Klasje, Mlinsko predelovalno podjetje Ce-
lje, d.d., Resljeva 16, Celje in skladno z
določili Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem

6. skupščino
delniške družbe Klasje, Mlinsko

predelovalno podjetje Celje, d.d.,
Resljeva 16, Celje,

ki bo v četrtek, 27. junija 2002 ob 12.
uri, v poslovnih prostorih uprave družbe,
Resljeva 16, Celje, s predlaganim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine, in sicer za predsednika skupščine
Boštjan Marovt, univ. dipl. ekon., verifikacij-
ska komisija: Antonija Jazbec – predsedni-
ca, Danijel Kampuš in Nada Karfik – prešte-
valca glasov.

Seji prisostvuje vabljeni notar, Anton Ro-
jec iz Celja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave za leto 2001 in poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi in sprejemu let-
nega poročila za leto 2001 in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z letnim

poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poro-
čila za poslovno leto 2001.

2.2. Podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2001.

3. Imenovanje novega člana v nadzorni
svet.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je zaradi odstopa prenehala funkcija predse-
dniku in članu NS, mag. Dušanu Drofeniku.

Za člana nadzornega sveta, predstavni-
ka delničarjev, se do 25. 11. 2003, to je za
preostanek mandatne dobe članom NS,
predstavnikom delničarjev, imenuje Tatjana
Rajniš, univ. dipl. ekon.

4. Seznanitev skupščine z imenovanje
predstavnika sveta delavcev v nadzorni svet.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev 24. 1. 2002 v nadzorni svet imeno-
val mag. Rajka Bakovnika, predstavnika de-
lavcev.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
za poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba Revidicom, revizijska družba, d.o.o.,
Grizoldova 5, Maribor.
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6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: spremeni se točka 9.1.

statuta družbe tako, da po novem glasi: dru-
žba objavlja letna poročila in pomembnejše
poslovne dogodke v elektronski obliki po
pravilih, ki jih določa borza.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta s sprejetim skle-
pom v smislu 306. člena ZGD.

Za predlagane točke dnevnega reda pod
1., 2. in 6. sta predlagatelja uprava in nad-
zorni svet, za točki pod 3. in 5. je predlaga-
telj nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno in bo ves čas pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki naj-
kasneje tri dni pred dnevom skupščine pi-
sno prijavijo svojo udeležbo na sedežu upra-
ve družbe, Resljeva 16, Celje in ki so vpisani
v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi (KDD).

Na skupščini se odločba o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih sprejme delničar
oziroma njegov pooblaščenec ob pristopu
na skupščino, razen za 1. točko dnevnega
reda, kjer se glasovanje opravi javno, z dvi-
gom rok, pri 4. točki dnevnega reda pa se
skupščina samo seznani z imenovanjem
predstavnika sveta delavcev v nadzorni svet.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine (pravna služba, soba št. 4) in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz so-
dnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da se o
njih pravočasno seznani vse delničarje, pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom

uprave in poročilom nadzornega sveta s pre-
dlogi sklepov je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe, Resljeva 16, Celje,
in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine, na dan za-
sedanja skupščine pa od 8. do 10. ure.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Klasje Celje, d.d.
uprava

direktor družbe

Ob-69672
Uprava Abanke d.d. Ljubljana, Sloven-

ska 58, Ljubljana, na podlagi 33. in 35.
člena Statuta Abanke d.d., Ljubljana, skli-
cuje

XIV. skupščino
Abanke d.d., Ljubljana,

ki bo 28. junija 2002 ob 11. uri, v kon-
gresni dvorani “Mercurius”, Šmartinska
152, BTC, d.d., Ljubljana.

1. Otvoritev seje skupščine banke, ugo-
tovitev sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine banke.

Predlog sklepa št. 1: skupščina banke
imenuje organe skupščine banke:

1. predsednik: Miha Martelanc,
2. podpredsednik: dr. Andro Ocvirk,
3. verifikacijska komisija: Tomaž Ma-

rinček, predsednik, Marija Vošnjak, člani-
ca, Lučka Pucihar, članica.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poro-
čilom za leto 2001 s poročilom revizorske
hiše PricewaterhouseCoopers d.d. Ljublja-
na in poročilom nadzornega sveta ter odlo-
čanje o uporabi bilančnega dobička in po-
delitvi razrešnice članom uprave in nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa št. 2: na podlagi spreje-
tega Letnega poročila Abanke d.d., Ljublja-
na, za leto 2001 se bilančni dobiček banke
v višini 891,829.102,96 SIT uporabi za:

1. dividende v višini 351,335.992
SIT, in sicer za navadno delnico v višini 100
SIT in za prednostno delnico v višini 161
SIT. Dividende se izplača delničarjem, ki so
na dan seje skupščine banke vpisani v del-
niško knjigo. Banka bo začela izplačevati
dividende 15. 7. 2002. Izplačilo dividend
bo potekalo v posebej določenih enotah
poslovne mreže za fizične osebe, za pravne
osebe pa v Sektorju zakladništva, Glavni
podružnici Kranj, Glavni podružnici Maribor,
Glavni podružnici Koper in Glavni podružni-
ci Celje. Znesek neizplačanih dividend se
po preteku petih let od datuma izplačila pre-
nese v druge rezerve iz dobička;

2. nagrade v višini 51,133.050 SIT,
in sicer za nagrade članom nadzornega sve-
ta 6,531.700 SIT, članom Uprave banke
21,469.700 SIT in delavcem banke s po-
sebnimi pooblastili 23,131.650 SIT;

3. druge rezerve iz dobička v višini
489,360.060,96 SIT.

Predlog sklepa št. 3: skupščina banke
podeli razrešnico članom uprave in nadzor-
nega sveta za leto 2001.

3. Potrditev pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa št. 4: skupščina soglaša

in potrdi pogodbo o pripojitvi med Abanko
d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in
Banko Vipa d.d., kot prevzeto banko, skle-
njeno dne 25. 4. 2002 v obliki notarskega
zapisa opr. št.: SV 432/02 notarja Bojana
Podgorška iz Ljubljane.

Pogodba o pripojitvi med Abanko d.d.
Ljubljana in Banko Vipa d.d., sklenjena 25.
4. 2002 v obliki notarskega zapisa opr. št.
SV 432/02 je priloga tega sklepa.

Predlog izrednega sklepa št. 5: delni-
čarji rednih imenskih delnic soglašajo, da
se Banka Vipa d.d., pripoji k Abanki d.d.,
Ljubljana, po pogodbi o pripojitvi sklenjeni
25. 4. 2002 v obliki notarskega zapisa pod
opr. št. SV 432/02.

Predlog izrednega sklepa št. 6: delni-
čarji prednostnih kumulativnih delnic sogla-
šajo, da se Banka Vipa d.d., pripoji k Abanki
d.d., Ljubljana, po pogodbi o pripojitvi skle-
njeni 25. 4. 2002 v obliki notarskega zapi-
sa pod opr. št. SV 432/02.

4. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve.

Predlog sklepa št. 7:
1. Osnovni kapital Abanke d.d., Ljub-

ljana (v nadaljevanju: Abanka) v sedanji viši-
ni 3.500,000.000 SIT se poveča za
536,038.000 SIT zaradi izvedbe pripojitve
Banke Vipa d.d. in zagotovitve novih delnic
Abanke po pogodbi o pripojitvi in pod pogo-
jem potrditve pogodbe o pripojitvi, sklenje-
ne dne 25. 4. 2002 v obliki notarskega
zapisa pod opr. št. SV 432/02, na skupšči-
ni Banke Vipa d.d.

2. Povečanje osnovnega kapitala iz
1. točke tega sklepa se izvede z izdajo
536.038 novih delnic Abanke. Nove delni-
ce Abanke se izdajo v nematerializirani obli-
ki.

3. Povečanje osnovnega kapitala za-
radi izvedbe pripojitve z izdajo novih delnic
Abanke (v nadaljevanju: nove delnice) se
izvede pod naslednjimi pogoji:

Upravičenci do novih delnic: imetniki
delnic Banke Vipa d.d., razen Abanke, ki so
na presečni dan v centralnem registru Kli-
rinško depotne družbe d.d. Ljubljana (v na-
daljevanju: centralni register KDD) vpisani
kot imetniki delnic Banke Vipa d.d., skladno
s pogodbo o pripojitvi, sklenjeno 25. 4.
2002 v obliki notarskega zapisa pod opr.
št. SV 432/02 (v nadaljevanju: pogodba o
pripojitvi);

Ime izdajatelja novih delnic: izdajatelj
novih delnic je prevzemna banka Abanka
d.d., Ljubljana.

Sedež izdajatelja: Ljubljana, Sloven-
ska cesta 58.

Vrsta in razred novih delnic: redne
imenske delnice.

Nominalna vrednost novih delnic:
1.000 SIT vsaka delnica.

Število novih delnic: 536.038.
Skupna nominalna vrednost novih del-

nic: 536,038.000 SIT.
Emisijska vrednost novih delnic: je

enaka skupni nominalni vrednosti novih del-
nic.

Drugi pogoji izdaje novih delnic: po
pogodbi o pripojitvi so (1) nove delnice, ki
jih upravičenci do novih delnic pridobijo za
delnice VIPR, omejeno prenosljive, njihov
prenos je pogojen z dovoljenjem nadzorne-
ga sveta Abanke, v skladu s statutom Aban-
ke, (2) nove delnice, ki jih upravičenci do
novih delnic pridobijo za delnice VIPP, pro-
sto prenosljive.

Način in oblika izdaje novih delnic:
nove delnice se izdajo v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register KDD po
stanju na presečni dan, skladno s pogodbo
o pripojitvi. Nalog za izdajo novih delnic bo
Abanka posredovala KDD na način in v ro-
ku, skladno z določili pogodbe o pripojitvi.

Izdaja novih delnic in postopek razde-
litve upravičencem do novih delnic: nove
delnice so izdane na dan, ko KDD na raču-
nih imetnikov delnic VIPR in imetnikov del-
nic VIPP, ki so upravičenci do novih delnic,
izbriše delnice Banke Vipa d.d. in vpiše us-
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trezno število novih delnic, skladno z me-
njalnim razmerjem in drugimi pogoji izdaje,
določenimi v pogodbi o pripojitvi.

Način objave izdaje novih delnic: iz-
daja se objavi na način, določen z veljavnimi
predpisi in skladno s statutom Abanke.

Način izplačila dividende: dividenda
za nove delnice se izplačuje pod pogoji in
na način, določen s statutom Abanke in vsa-
kokrat veljavnim skupščinskim sklepom o
uporabi bilančnega dobička ter skladno z
veljavnimi predpisi in pripojitveno pogodbo,
po kateri so nove delnice upravičene do
dividende za celotno poslovno leto 2002,
skladno s skupščinskim sklepom o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2002.

Možnosti preoblikovanja delnic: nove
delnice se lahko preoblikujejo samo v skla-
du s statutom Abanke ter veljavnimi predpi-
si.

Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji delnic: ob morebitni novi emisiji
delnic Abanke bodo imeli delničarji Abanke
prednostno pravico do prevzema novo izda-
nih delnic, skladno s takrat veljavnim statu-
tom Abanke in veljavnimi predpisi.

5. Sprememba firme banke.
Predlog sklepa št. 8: pod pogojem potr-

ditve pogodbe o pripojitvi na skupščini Ban-
ke Vipa d.d., se z dnem veljavnosti pripoji-
tve spremeni firma Abanke d.d., Ljubljana,
tako da glasi:

Polna firma: “Abanka Vipa d.d.“
Skrajšana firma: “Abanka d.d.”
Polna firma oziroma skrajšana firma se

uporablja v poslovanju od dneva vpisa v so-
dni register.

6. Sprememba dejavnosti banke.
Predlog sklepa št. 9: dejavnost banke

se uskladi s standardno klasifikacijo dejav-
nosti tako, da se šifre in nazivi dejavnosti
banke spremenijo, in sicer:

– “J/65.22 – Drugo kreditno posredniš-
tvo” se spremeni v: ”J/65.220-Drugo kre-
ditiranje”;

– “K/71.34 – Dajanje drugih strojev in
opreme v najem,d.n.”se spremeni v:
”K/71.340-Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem”;

– “K/72.20 – Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi” se spremeni v:
”K/72.220-Oskrba z računalniškimi progra-
mi in svetovanje”;

– “K/72.40 – Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami” se spremeni v:
“K/72.400-Omrežne podatkovne storitve”;

– “K/74.843-Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.”; se spremeni v: “K/74.873 – Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.”;

– “M/80.422 – Drugo izobraževanje” se
spremeni v: “M/80.422-Drugo izobraževa-
nje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.”;

– “G/51.70 – Druga trgovina na debe-
lo” se spremeni v: “G/51.900-Druga trgovi-
na na debelo”.

7. Sprememba prednostnih kumulativ-
nih delnic v redne delnice.

Predlog sklepa št. 10: prednostnim ku-
mulativnim delnicam Abanke d.d., Ljublja-
na, v skupnem številu 23.464, ki so brez
glasovalne pravice in ki dajejo delničarjem
prednostno pravico do izplačila vseh še ne-
izplačanih dividend, preden se imetnikom
rednih delnic izplačajo kakršnekoli dividen-
de in prednostno pravico do ustreznega de-

la preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju banke, se prednostne pravice raz-
veljavijo in se spremenijo v redne delnice
Abanke d.d. Ljubljana, v skupnem številu
23.464, ki so prosto prenosljive in dajejo
delničarjem pravico do udeležbe pri uprav-
ljanju banke, pravico do dividende in pravi-
co do ustreznega dela preostalega premo-
ženja po likvidaciji ali stečaju banke. Ta sk-
lep velja od 31. 12. 2002 dalje.

Predlog izrednega sklepa št. 11: delni-
čarji prednostnih kumulativnih delnic Aban-
ke d.d., Ljubljana, soglašajo s sklepom
skupščine, ki se glasi: prednostnim kumula-
tivnim delnicam Abanke d.d., Ljubljana, v
skupnem številu 23.464, ki so brez glaso-
valne pravice in ki dajejo delničarjem pre-
dnostno pravico do izplačila vseh še neiz-
plačanih dividend, preden se imetnikom re-
dnih delnic izplačajo kakršnekoli dividende
in prednostno pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali ste-
čaju banke, se prednostne pravice razvelja-
vijo in se spremenijo v redne delnice Aban-
ke d.d. Ljubljana, v skupnem številu
23.464, ki so prosto prenosljive in ki dajejo
delničarjem pravico do udeležbe pri uprav-
ljanju banke, pravico do dividende in pravi-
co do ustreznega dela preostalega premo-
ženja po likvidaciji ali stečaju banke. Ta sk-
lep velja od 31. 12. 2002 dalje.

8. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa št. 12: sprejmejo se

spremembe in dopolnitve Statuta Abanke
d.d., Ljubljana, v predlaganem besedilu.

9. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Predlog sklepa št. 13: sprejmejo se
spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu
skupščine Abanke d.d., Ljubljana, v predla-
ganem besedilu.

10. Imenovanje člana nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa št. 14: skupščina banke
imenuje za člana nadzornega sveta Abanke
d.d., Ljubljana, za štiriletno mandatno ob-
dobje Srdana Tovornika. Mandat novega
člana nadzornega sveta se začne dne 29. 6.
2002.

11. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju za leto 2001.

Predlog sklepa št. 15: skupščina banke
sprejme Letno poročilo o notranjem revidi-
ranju za leto 2001 z mnenjem nadzornega
sveta.

12. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 2002.

Predlog sklepa št. 16: skupščina banke
imenuje za revidiranje poslovanja banke za
leto 2002 revizorsko hišo Pricewaterhouse-
Coopers d.d. Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine banke je na
vpogled delničarjem v sekretariatu banke
na Slovenski 58 v Ljubljani in na sedežu
Glavne podružnice Maribor, Glavne podruž-
nice Celje, Glavne podružnice Koper in
Glavne podružnice Kranj, vsak delovni dan
od 9. do 15. ure. Sestavni del gradiva so
tudi: pogodba o pripojitvi med Abanko d.d.,
Ljubljana, kot prevzemno banko in Banko
Vipa d.d., kot prevzeto banko z dne 25. 4.
2002, letna poročila Abanke d.d., Ljubljana
in Banke Vipa d.d., za leto 1999, 2000 in
2001, poročilo uprav o pripojitvi, poročilo o
reviziji pripojitve, poročilo nadzornih svetov

o pregledu pripojitve in spremembe in do-
polnitve Statuta Abanke d.d., Ljubljana.

Do udeležbe in glasovanja na seji skup-
ščine so upravičeni delničarji imetniki re-
dnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
(centralni register) 10 dni pred sejo skup-
ščine in so se prijavili Upravi banke naj-
pozneje 3 dni pred sejo skupščine. Vsaka
redna delnica daje na seji skupščine en
glas.

Do udeležbe in glasovanja na seji skup-
ščine o predlogu izrednega sklepa št. 6 in
predlogu izrednega sklepa št. 11 so upravi-
čeni delničarji imetniki prednostnih kumula-
tivnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
(centralni register) 10 dni pred sejo skup-
ščine in so se prijavili Upravi banke na-
jpozneje 3 dni pred sejo skupščine. Vsaka
prednostna kumulativna delnica daje na seji
skupščine en glas.

Delničarji izvršujejo svoje pravice na seji
skupščine osebno ali po zastopniku oziro-
ma pooblaščencu. Pisno pooblastilo se pre-
dloži Upravi banke skupaj s prijavo za sejo
skupščine.

V primeru, da skupščina banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne v istih prostorih istega dne ob 12. uri.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Abanka d.d., Ljubljana
uprava

Ob-69673
Na podlagi točke G.d. statuta družbe No-

volit, Podjetje za proizvodnjo izolacijskih iz-
delkov d.d., uprava sklicuje

6. sejo skupščine družbe
Novolit, Podjetje za proizvodnjo

izolacijskih izdelkov d.d., Nova vas 56,
Nova vas na Blokih,

ki bo dne 26. 6. 2002 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Novi vasi na Blokah, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odvet-

nik Marjan Sušnik,
– preštevalca glasov: Ivica Oražem, Ra-

do Ponikvar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Draga Intihar.
2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-

žbe.
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.

3. 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.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).
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Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Novo-
lit d.d., na dan 31. 12. 2001
53,952.376,04 SIT.

Bilančni dobiček za leto 2001 se upora-
bi:

– 8,074.728 SIT za dividende, to je 36
SIT bruto dividende na delnico;

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 31. 12. 2002, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.

– 45,877.648,04 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2001.

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 Podboršek d.o.o., Gradni-
kove brigade 4, Ljubljana.

6. Umik iz borzne C kotacije.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: delnice
delniške družbe Novolit d.d., z oznako
NNVG se umaknejo iz borzne C kotacije
Ljubljanske borze.

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.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in 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.

Novolit, d.d.
uprava družbe:

Iztok Škrlj

Ob-69674
Na podlagi 40. člena statuta družbe

Zdravilišče Atomske Toplice d.d., uprava
sklicuje

6. sejo skupščine družbe
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.,
Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek,
ki bo dne 27. 6. 2002 ob 14. uri, na

sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška ce-
sta 24, v Zeleni dvorani Aparthotela Rosa, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Mojca Šantek, Ani-

ca Krizmanič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Pavel

Rojs.
2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-

žbe.
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) Dejavnost družbe se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi:

– DA 15.520 Proizvodnja sladoleda,
– DA 15.860 Predelava čaja in kave,
– DA 15.890 Proizvodnja drugih živil,

d.n.,
– DA 15.910 Proizvodnja žganih pijač,
– DA 15.930 Proizvodnja vin iz grozdja,
– DA 15.980 Proizvodnja mineralnih vod

in brezalkoholnih pijač,
– DG 24.520 Proizvodnja parfumov in

toaletnih sredstev,
– DH 25.240 Proizvodnja drugih izdel-

kov iz plastičnih mas,
– DL 33.100 Proizvodnja medicinske in

kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov,

– F 45.250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok,

– F 45.310 Električne inštalacije,
– F 45.330 Vodovodne, plinske in sani-

tarne inštalacije,
– F 45.442 Pleskarska dela,
– G 51.340 Trgovina na debelo z alko-

holnimi in rezalkoholnimi pijačami,
– G 51.370 Trgovina na debelo s kavo,

čajem, kakavom, začimbami,
– G 51.390 Nespecializirana trgovina na

debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 51.450 Trgovina na debelo s parfu-

mi in kozmetiko,
– G 52.240 Trgovina na drobno s kru-

hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki,

– G 52.250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami,

– G 52.320 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki,

– G 52.330 Trgovina na drobno s ko-
zmetičnimi in toaletnimi izdelki,

– O 92.712 Dejavnost igralnic.

c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.

3. 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.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe Zdravilišče Atomske Toplice d.d.,
Podčetrtek, na dan 31. 12. 2001
207,801.984,56 SIT.

Bilančni dobiček za leto 2001 se upora-
bi:

– 35,494.380 SIT za dividende, to je
60 SIT bruto dividende na delnico;

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 27. 9. 2002, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.

– 4,861.644 SIT za izplačilo nagrad čla-
nom nadzornega sveta;

– 45,261.320,32 SIT se razporedi v
druge rezerve iz dobička;

– 122,184.640,24 SIT je preneseni do-
biček, o katerem se bo odločalo v nasled-
njih letih.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2001.

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 KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjem, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o 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 vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.
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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.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Zdravilišče Atomske Toplice, d.d.
direktor uprave:

Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.

Ob-69675
Na podlagi določil Statuta delniške dru-

žbe Chemo d.d., uprava sklicuje

7. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 12. uri, v

prostorih Šmartinskega doma v Stražišču,
Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine, izvolijo se predsednik
skupščine Miran Hude, preštevalka glasov:
Boža Klančar in v vlogi zapisnikarja notar
Vojko Pintar.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave in pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2001.

Skupščina na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička, sprejme sk-
lep, da se bilančni dobiček, ki je izkazan po
stanju na dan 31. 12. 2001 v znesku
1,060.422 SIT uporabi za: druge rezerve iz
dobička v višini 530.211 SIT, bilančni dobi-
ček v višini 530.211 SIT ostane do nadalj-
njega nerazporejen.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001.

3. Soglasje skupščine k pogodbi o pri-
pojitvi družbe Chemo d.d., k družbi Sava
Trade d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina soglaša s predloženo po-
godbo o pripojitvi družbe Chemo, trgovsko
in proizvodno podjetje d.d. Ljubljana, Cesta
v Mestni log 90, kot prevzete družbe, k
družbi Sava Trade, trgovina in storitve, d.d.
Ljubljana, Cesta v Mestni log 90, kot pre-
vzemni družbi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda z letnim poro-
čilom, revizijskim poročilom, poročilom nad-

zornega sveta, pogodbo o pripojitvi, poroči-
lom uprav in nadzornih svetov o pripojitvi in
o pregledu pripojitve, poročilom o reviziji
pripojitve ter poročilom o reviziji povečanja
osnovnega kapitala, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Ljubljana, Cesta v
Mestni log 90 (v poslovnem servisu), v času
od 27. 5. 2002 do vključno 27. 6. 2002,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

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 v poslovnem servi-
su na sedežu delniške družbe v Ljubljani,
Cesta v Mestni log 90, bodo objavljeni v
skladu z zakonom.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 22. 6. 2002 pisno prijavijo svojo
udeležbo v poslovnem servisu na sedežu
družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90 in
so 10. 6. 2002 vpisani v delniško knjigo na
Klirinško depotni družbi. Pooblastilo mora
biti pisno.

Dvorana bo odprta 30 minut pred pričet-
kom seje. Prosimo udeležence, da ob pri-
hodu podpišejo seznam prisotnih delničar-
jev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 12.30,
v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Chemo d.d.
uprava

Ob-69676
Na podlagi določil Statuta delniške dru-

žbe Sava Trade d.d., uprava sklicuje

8. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 10. uri, v

prostorih Šmartinskega doma v Stražišču,
Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine, izvolijo se predsednik
skupščine Miran Hude, preštevalka glasov:
Boža Klančar in v vlogi zapisnikarja notar
Vojko Pintar.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave in pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2001.

Skupščina na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička, sprejme sk-
lep, da se bilančni dobiček, ki je izkazan po
stanju na dan 31. 12. 2001 v znesku
107,256.331 SIT uporabi za: druge rezer-
ve iz dobička v višini 53,628.165 SIT, bi-
lančni dobiček v višini 53,628.166 SIT osta-
ne do nadaljnjega nerazporejen.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001.

3. Soglasje skupščine k pogodbi o pri-
pojitvi družbe Chemo d.d., k družbi Sava
Trade d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina soglaša s predloženo po-
godbo o pripojitvi družbe Chemo, trgovsko
in proizvodno podjetje d.d., Ljubljana, Ce-
sta v Mestni log 90, kot prevzete družbe, k
družbi Sava Trade, trgovina in storitve, d.d.,
Ljubljana, Cesta v Mestni log 90, kot pre-
vzemni družbi.

4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: osnovni kapital družbe Sava Trade, trgovi-
na in storitve d.d., Cesta v Mestni log 90, se
z dosedanjega zneska 661,970.000 SIT po-
veča za znesek 1.513,580.000 SIT z izdajo
151.358 novih navadnih imenskih demateri-
aliziranih delnic istega razreda tretje izdaje z
nominalno vrednostjo po 10.000 SIT.

Nove delnice se izdajo zaradi pripojitve
in prenosa celotnega premoženja prevzete
družbe Chemo, trgovsko in proizvodno po-
djetje d.d., Ljubljana, Cesta v Mestni log
90, k prevzemni družbi Sava Trade, trgovi-
na in storitve d.d., Ljubljana, Cesta v Mestni
log 90, zaradi zagotovitve teh delnic delni-
čarjem prevzete družbe v skladu s pogodbo
o pripojitvi.

5. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina pooblašča nadzorni svet,
da s sklepom uskladi besedilo statuta, skla-
dno s spremembo osnovnega kapitala,
upoštevajoč spremembe lastništva delnic
Chemo d.d., v času od objave sklica skup-
ščine do dneva vpisa pripojitve v sodni regi-
ster, tako, da ugotovi dokončno število iz-
danih delnic potrebnih za izvedbo sklepa o
povečanju osnovnega kapitala in dokončno
višino povečanega osnovnega kapitala.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta družbe.

7. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2002 se imenuje družba RFR – Ernst &
Young d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda vključno s pre-
dlogom sprememb statuta, letnim poroči-
lom, revizijskim poročilom, poročilom nad-
zornega sveta, pogodbo o pripojitvi, poroči-
lom uprav in nadzornih svetov o pripojitvi in
o pregledu pripojitve, poročilom o reviziji
pripojitve ter poročilom o reviziji povečanja
osnovnega kapitala, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Ljubljana, Cesta v
Mestni log 90 (v poslovnem servisu), v času
od 27. 5. 2002 do vključno 27. 6. 2002,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

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 v poslovnem servi-
su na sedežu delniške družbe v Ljubljani,
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Cesta v Mestni log 90, bodo objavljeni v
skladu z zakonom.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 22. 6. 2002 pisno prijavijo svojo
udeležbo v poslovnem servisu na sedežu
družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90 in
so 10. 6. 2002 vpisani v delniško knjigo na
Klirinško depotni družbi. Pooblastilo mora
biti pisno.

Dvorana bo odprta 30 minut pred pričet-
kom seje. Prosimo udeležence, da ob pri-
hodu podpišejo seznam prisotnih delničar-
jev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 10.30,
v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Sava Trade d.d.
uprava

Ob-69677
Na podlagi določil 7.3 točke Statuta Go-

stinskega podjetja »Trojane« d.d., Trojane
11, sklicuje uprava družbe

10. sejo skupščine
GP »Trojane« d.d.,

ki bo 26. 6. 2002 ob 16. uri v prostoru
restavracije družbe, Trojane 11.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti, sprejem dnevnega re-
da ter ugotovitev prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, sprejme predlagani dnevni red
ter ugotovi prisotnost notarja.

2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu družbe za poslovno leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila za leto 2001.

3. Delitev bilančnega dobička.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: bilančni dobiček, sestav-

ljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih po-
slovnih let in čistega dobička poslovnega le-
ta 2001 v skupni višini 278,013.630,18 SIT
se v višini 14,862.210 SIT oziroma 110 SIT
na delnico nameni za izplačilo dividend, v
višini 1,343.110,50 SIT za udeležbo na do-
bičku uprave in članov NS, preostanek bilan-
čnega dobička v višini 261,808.309,68 SIT
ostane nerazporejen. Do dividend so upravi-
čeni vsi delničarji družbe, ki bodo na dan 20.
6. 2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD –
Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljub-
ljana. Dividende bodo med delničarje izpla-
čane v štirih mesečnih obrokih. Zadnji obrok
bo izplačan najkasneje do 31. 12. 2002.

4. Podelitev razrešnice upravi družbe in
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2001.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2002 imenuje revizijska družba Podboršek
d.o.o.

Popolno gradivo za 10. sejo skupščine
je delničarjem na vpogled vsak dan v tednu
(razen sobote in nedelje), in sicer od 10. do
14. ure v pisarni računovodstva družbe v
upravni zgradbi, na Trojanah 11.

Pravico do udeležbe na seji skupščine
imajo delničarji družbe oziroma njihovi za-
koniti zastopniki oziroma pooblaščenci. Za
udeležbo na zasedanju skupščine in za ure-
sničitev glasovalne pravice je potrebna pred-
hodna pisna najava, ki mora biti dostavljena
upravi družbe najkasneje tri dni pred začet-
kom zasedanja družbe. Če se namesto del-
ničarja udeležijo zasedanja skupščine nji-
hovi pooblaščenci, mora biti pisno poobla-
stilo dostavljeno upravi družbe najkasneje
tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.

Pol ure pred začetkom zasedanja skup-
ščine se bodo udeleženci zasedanja prijavili
v tajništvu družbe, v upravni zgradbi, Trojane
11, kjer bodo podpisali prejem glasovnic.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor. Ob 16.30 bo v
istem prostoru ponovljena 10. seja skupšči-
ne z istim dnevnim redom (2. sklic). Na
ponovnem zasedanju bo skupščina sklep-
čna ter bo veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

GP »Trojane« d.d.
uprava dužbe

Ob-69691
Na podlagi 24. člena statuta Slovenske

izvozne družbe, d.d., Ljubljana, uprava dru-
žbe sklicuje

12. redno skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje

izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 26. junija 2002 ob

11. uri, v veliki dvorani v 1. nadstropju v
prostorih družbe Lek, d.d., Verovškova uli-
ca 57, Ljubljana, z naslednjim predlaganim
dnevnim redom:

1. Ugotovitev o kvorumu, prisotnosti no-
tarja ter imenovanje preštevalcev glasov.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2001 in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana za leto 2001 in poročilom nadzor-
nega sveta z dne 18. 4. 2002 k letnemu
poročilu.

1. Predlog sklepa: na podlagi spreje-
tega letnega poročila se na predlog uprave
in nadzornega sveta Slovenske izvozne dru-
žbe, d.d., Ljubljana, ugotovljeni bilančni do-
biček za leto 2001 v višini 81,435.154,27
SIT s 1. 1. 2002 razporedi v druge rezerve
iz dobička.

2. Predlog sklepa: skupščina Sloven-
ske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2001.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju v Slovenski izvozni družbi, d.d., Ljublja-
na, za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-

ščina Slovenske izvozne družbe, d.d, Ljub-
ljana, sprejme Letno poročilo o notranjem
revidiranju v Slovenski izvozni družbi, d.d.,
Ljubljana, za leto 2001.

4. Razvojne usmeritve s temelji poslov-
ne politike Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana, sprejme Razvojne usmeritve s temelji
poslovne politike Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana, za leto 2002 v predlaganem
besedilu.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana, imenuje za revizijsko družbo
za poslovno leto 2002 družbo Pricewater-
housecoopers d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.

6. Določitev višine sejnin članov nadzor-
nega sveta Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana, določa, da se sejnine in dru-
gi prejemki članov nadzornega sveta Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, us-
kladijo s Sklepom Vlade Republike Sloveni-
je o kriterijih za določitev sejnin in drugih
prejemkov članov nadzornih svetov javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je Republika
Slovenija in gospodarskih družb v večinski
lasti Republike Slovenije, sprejetim na 45.
seji Vlade RS dne 11. oktobra 2001 in s
Sklepom o spremembi sklepa Vlade Re-
publike Slovenije o kriterijih za določitev se-
jnin in drugih prejemkov članov nadzornih
svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je Republika Slovenija in gospodarskih
družb v večinski lasti Republike Slovenije,
sprejetim na 74. seji Vlade RS dne 16. maja
2002.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji lahko nastopajo na skupščini

družbe osebno ali prek svojih zastopnikov
oziroma pooblaščencev. Delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svo-
jo istovetnost z osebnimi dokumenti. Delni-
čarje zastopajo osebe, ki so pooblaščene
za zastopanje.

Republiko Slovenijo zastopa predstav-
nik Vlade RS z ustreznim pisnim pooblasti-
lom Vlade RS.

Če je delničar pravna oseba, se šteje,
da je njen direktor pooblaščen za zastopa-
nje. Delničarje lahko zastopajo na podlagi
pisnega pooblastila, ki ga izda delničar ozi-
roma v imenu delničarja, ki je pravna oseba,
oseba pooblaščena za zastopanje. K poo-
blastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena za
zastopanje delničarja, ki je pravna oseba, je
treba priložiti tudi kopijo izpiska iz sodnega
registra, iz katerega je razvidno pooblastilo
za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja
izda pooblastilo.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
je zainteresiranim delničarjem na voljo na
sedežu družbe, Ulica Josipine Turnograj-
ske 6, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
15. ure.

Slovenska izvozna družba, d.d.,
Ljubljana

uprava
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Ob-69692
Termit, rudarsko podjetje kremeno-

vih peskov in oplemenitenje nekovin,
d.d., Domžale, Ljubljanska cesta 18,
uprava sklicuje

4. sejo skupščine,
ki bo v petek, 28. 6. 2002 ob 12. uri, v

konferenčni sobi Gostilne Keber, Kovač
Stane s.p., Ljubljanska cesta 112, 1230
Domžale, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine Termit d.d.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom upra-

ve in poročilom nadzornega sveta.
2.2 Ugotovitev in uporaba bilančnega

dobička.
2.2.1 Predlog sklepa: ugotovi se bilan-

čni dobiček na dan 31. 12. 2001 v višini
103,177.455,22 SIT, sestavljen iz neraz-
porejenega dobička leta 1998, 1999 in
2000, kar znaša v revalorizirani višini
86,397.612,98 SIT in čistega dobička te-
kočega leta v višini 16,779.842,24 SIT.

Bilančni dobiček poslovnega leta 2001
v višini 103,177.455,22 SIT se uporabi za:

– dividende v višini 32,462.920 SIT, ki
se izplačajo iz preostanka revaloriziranega
nerazporejenega dobička iz leta 1998 v vi-
šini 20,425.513,58 SIT in delno iz revalori-
ziranega nerazporejenega dobička iz leta
1999 v višini 12,037.406,42 SIT,

– preostanek v višini 70,714.535,22
SIT, ki sestoji iz dela revaloriziranega dobič-
ka iz leta 1999 v višini 19,487.690,82 SIT,
iz revaloriziranega dobička iz leta 2000 v
višini 34,447.002,16 SIT in iz čistega do-
bička leta 2001 v višini 16,779.842,24 SIT
se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2.2.2 Do izplačila dividende je upravi-
čen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo na dan skupščine.

2.2.3 Dividende se izplačajo do 30. 9.
2002.

2.3 Razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.

3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije po-

slovanja za leto 2002 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta je na vpogled delničar-
jem na sedežu družbe vsak delovni dan od
11. do 12. ure, od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupšči-
ne.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.

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 24. 6. 2002, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najka-
sneje 3 dni pred sejo, to je do vključno 24.

6. 2002 prijavili upravi družbe svojo udele-
žbo pismeno tako, da bo prijava najkasneje
do tega dne prispela na sedež družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da pol ure pred za-
četkom seje prevzamejo glasovne lističe.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine čez eno uro na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Termit, d.d., Domžale
Peter Janežič

uprava

Št. 05/02 Ob-69708
Skladno z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in na podlagi 9., 10. 36. in 15. člena
Statuta delniške družbe Sintal Kočevje, dru-
žbe za varovanje premoženja d.d., sklicuje-
ta nadzorni svet in direktor Sintal Kočevje

8. redno skupščino
podjetja Sintal Kočevje d.d.,

ki bo v ponedeljek 24. 6. 2002 ob 11.30
v klubskem prostoru hotela Breza Atomske
Toplice z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles za skupščino.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Miloš Jerman, preš-
tevalka glasov: Stanislava Polovič, notar Mir-
ko Košak.

2. Poročilo nadzornega sveta družbe v
zvezi z letnim poročilom družbe za leto
2001.

Predlog sklepa. skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta Družbe v zvezi
z letnim poročilom družbe za leto 2001.

3. Pokrivanje izgube na dan 31. 12.
2001 v višini 9,009.224 SIT v poslovnem
letu in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:
– izguba na 31. 12. 2001 v višini

9,009.224 SIT za leto 2001 se pokrije iz
dobička preteklih let,

– skupščina družbe podeli razrešnico
članom uprave in nadzorenga sveta za leto
2001.

4. Sprememba statuta Sintal Kočevje d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta družbe v prdla-
ganem besedilu.

5. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: razreši se nadzorni svet
v sestavi: Pistotnik Viktor, Tušak Zdenko,
Jerman Mioš, Polovič Stanislava in Ljubišič
Dragan in imenuje nov nadzorni svet v se-
stavi Pistotnik Viktor, Tušak Zdenko, Jer-
man Miloš, Polovič Stanislava in Ljubišič
Dragan.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal Kočevja d.d., njihovi poo-
blaščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu. Poobla-
stilo v pisni obliki je potrebno predložiti dru-
žbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal Kočevje d.d., Podjet-
niško naselje Kočevje 6, Kočevje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
navedeni uri, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 12.30 na istem kraju.

Sintal Kočevje d.d.

Ob-69767
Na podlagi 16. in 17. člena statuta družbe

uprava in nadzorni svet Mercator Gorenj-
ska, trgovsko podjetje, d.d., s sedežem v
Škofji Loki, Kidričeva c. 54, sklicujeta

7. redno skupščino
delničarjev,

ki bo v četrtek, dne 27. junija 2002 na
sedežu družbe (II. nadstropje).

I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvolijo se delovna telesa skup-
ščine: za predsednika skupščine Stanka
Zugwitza, za preštevalko Mojco Kumer.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj iz Škofje Loke, ki bo sestavi-
la notarski zapisnik.

2.Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Celotni bilančni dobiček leta 2001 v

višini 2.015,004.527,88 SIT ostane neu-
porabljen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.

3. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu dru-

žbe se v breme poslovnih stroškov izplača
nagrada za uspešno delo v letu 2001 v
skupni bruto višini 2,834.654,03 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2002 se imenuje revizijska hiša Price-
waterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana.

Sklepe, navedene pod 1., 2. in 3. točko
predlagata uprava in nadzorni svet skupaj,
sklep pod 4. točko pa predlaga samo nad-
zorni svet.

II. Vpogled v gradiva
Gradiva za dnevni red s predlogi skle-

pov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta je na vpo-
gled delničarjem družbe na sedežu družbe
v Škofji Loki, Kidričeva c. 54, v pisarni di-
rektorja splošno organizacijskega področja
(II. nadstropje), vsak delovni dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupšči-
ne od 11. do 13. ure.

III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 12.30. Če te-

daj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih ob
13. uri, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Sejna soba, v kateri bo potekala skup-
ščina, bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine.

IV. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo:
1. Delničarji, njihovi zastopniki in poo-

blaščenci, ki najkasneje tri dni pred skup-
ščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Zasto-
pniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob
priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno pri družbi.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 45 / 24. 5. 2002 / Stran 4049

2. Prijava iz prejšnje točke je pravoča-
sna, če prispe na sedež družbe do vključno
24. junija 2002.

Mercator Gorenjska, d.d.
predsednica nadzornega sveta:

Jadranka Dakič
predsednik uprave:

Ludvik Leben

Ob-69798
Na podlagi 39. člena Statuta družbe

Elektro Unimont – proizvodnja, montaža,
d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice, skli-
cuje uprava družbe

7. skupščino delničarjev
Elektro Unimont – proizvodnja,

montaža, d.d. Tovarniška 1, Slovenske
Konjice,

ki bo v četrtek, dne 27. junija 2002 ob
12. uri v sejni sobi poslovne stavbe Elektro
Unimont d.d., Tovarniška 1, Slovenske Ko-
njice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev dru-

žbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja Marguč Franca.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Elektro Unimont d.d. izvoli:

– predsednika: Cugmas Velimirja – od-
vetnik,

– preštevalki glasov: Slapnik Alenka in
Kovač Štefka.

2. Poročilo nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. o sprejemu letnega poročila
za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta Elektro
Unimont d.d. z dne 23. 4. 2002, o spreje-
mu letnega poročila za leto 2001.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2001 ter razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepov:
1. Skupščina delničarjev Elektro Uni-

mont d.d. sprejme predlog uporabe bilan-
čnega dobička družbe za leto 2001:

a) leta 2001 ugotovljen bilančni dobi-
ček v višini 13,889.794,87 SIT se uporabi:

– za udeležbo na dobičku članom
nadzornega sveta družbe 2,407.435 SIT,

– za udeležbo na dobičku uprave dru-
žbe 1,925.948 SIT,

– o delu bilančnega dobička v višini
9,556.411,87 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih.

2. Skupščina delničarjev Elektro Uni-
mont d.d. odloča o podelitvi skupne razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu Elektro
Unimont d.d. za poslovno leto 2001.

3. Skupščina delničarjev Elektro Uni-
mont d.d. podeli razrešnico upravi in nad-
zornemu svetu Elektro Unimont d.d. za po-
slovno leto 2001.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe Elektro Unimont d.d. z umikom lastnih
delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Elektro Unimont d.d., katerega nominalna
vrednost znaša 121,205.000 SIT se zma-
njša za nominalno vrednost 46,220.000 SIT
z umikom 46.220 delnic. Po zmanjšanju
znaša nominalna vrednost osnovnega kapi-
tala 74,985.000 SIT, ki je razporejen na

74.985 delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. V skladu s petim odstavkom
356. člena ZGD  se v kapitalske rezerve
odvede znesek, ki je enak celotnemu nomi-
nalnemu znesku umaknjenih delnic. Uprava
in predsednik nadzornega sveta morata pri-
javiti sklep za vpis v sodni register.

Zmanjšanje kapitala se izvede zaradi
upoštevanja določb 243. člena ZGD.

5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.

Predlog sklepa:
1. Skupščina pooblašča upravo dru-

žbe, da lahko po svojem preudarku in do-
brobit družbe kupi lastne delnice družbe, s
tem da:

a) najvišja nakupna cena ne sme pre-
segati 90% knjigovodske vrednosti delnice
na dan nakupa, najnižja pa ne manj kot je
njihova nominalna vrednost,

b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.

2. Oblikujejo se rezerve za namen na-
kupa lastnih delnic v ustrezni višini v skladu
s predpisi.

3. Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.

4. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko s soglasjem nadzornega sveta umak-
ne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa-
nja skupščine o zmanjšanju osnovnega ka-
pitala.

6. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Ena vpisana in vplačana delnica zagotav-
lja en glas na skupščini družbe, lastne delni-
ce nimajo glasovalne pravice.

Gradivo za sejo skupščine delniške dru-
žbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
vse delovne dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist
katerih so delnice knjižene v delniški knjigi,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine pisno prijavijo upravi družbe svojo
udeležbo na skupščini. Člani nadzornega
sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če
niso delničarji.

Glasuje se osebno, oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnev-
nega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik,
ki je najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine prijavil svojo udeležbo na skup-
ščini.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Po-
oblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja, za pravne ose-
be pa ime in priimek ter naslov pooblaščen-
ca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri notarju.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem

primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.
Elektro Unimont d.d. Slovenske Konjice

uprava družbe

Ob-69709
Na podlagi 30. člena Statuta SPL-dru-

žbe pooblaščenke d.d., vabi uprava
SPL-družbe pooblaščenke d.d. Ljubljana,
Frankopanska 18a, delničarje na

6. sejo skupščine
SPL-družbe pooblaščenke d.d.,
Ljubljana, Frankopanska 18a,

ki bo v ponedeljek, 24. 6. 2002, ob 12.
uri, v prostorih uprave, Frankopanska 18a,
Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega no-

tarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli odvetnica Bo-
jana Potočan univ. dipl. jur., za preštevalca
glasov pa Darja Pugelj in Darinka Suhadolc.

3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta izvoli skupščina člane nadzornega
sveta za mandatno obdobje štirih let, in si-
cer: Jadranko Percan Pavčič, univ. dipl. jur.,
Alenko Lesjak - Pirnat in Franca Propsa.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih izkazov
SPL-družbe pooblaščenke d.d.za leto 2002
imenuje Rödl & Partner, d.o.o., Dunajska
129, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udele-
ženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi pooblaščenki vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe pooblaščenke.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo gradivo in glasovalne
lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke, Frankopanska 18a,
Ljubljana, v sobi 408/IV, pri Darji Pugelj,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
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dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane (drugi sklic). V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

SPL-družba pooblaščenka d.d.
uprava

Ob-69710
Na podlagi 72.točke Statuta družbe De-

lo tiskarna d.d. in Zakona o gospodarskih
družbah uprava in nadzorni svet družbe De-
lo tiskarna d.d. sklicujeta

7. zasedanje skupščine
ki bo v ponedeljek, dne 27. 6. 2002, ob

9. uri v sejni sobi družbe, Ljubljana, Dunaj-
ska 5 (5. nadstropje PA prizidka).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine in
izvoli se:

Predsedujoči skupščini: Andreja Smo-
lič.

Verifikacijska komisija: Uroš Čopi, pred-
sednik, Ciril Mravlje in Zvonko Požgaj.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.

2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: višina bilančnega dobička po zaključ-
nem računu leta 2001 znaša
204,126.473,49 SIT. Ta je sestavljen iz
nerazporejenega dobička preteklih let in si-
cer po zaključnem računu leta 1997, leta
1998, leta 2000 in znaša 151,657.167,69
SIT, ter dobička tekočega leta 2001 v višini
52,469.305,80 SIT. Višina celotnega bi-
lančnega dobička po zaključnem računu
2001 ostane nerazporejena.

Skladno z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina delničarjev
Delo tiskarna d.d., Ljubljana, podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

3. Uskladitev statuta Delo tiskarna d.d. z
Zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membe in dopolnitve statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta Delo tiskarna d.d. v predlaga-
nem besedilu.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vidiranje poslovanja in računovodskih izka-
zov Delo tiskarna d.d., Ljubljana za leto
2002 se imenuje revizorska hiša PriceWa-
terhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice imajo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastila morajo biti pisna in dostavljena dru-
žbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Ves čas trajanja pooblastilnega razmerja so
shranjena na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so na dan 24. 6. 2002
vpisani v delniško knjigo.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo

delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti do-
stavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter
prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s spre-

membami statuta, je na voljo v tajništvu dru-
žbe, Delo tiskarna d.d., Dunajska 5, Ljublja-
na, pri Jelki Koderman od 9. do 12. ure
vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine pa do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.

Delo tiskarna d.d.
predsednik uprave

Stanislav Hrast, graf. inž.

Ob-69732
Uprava družbe Integral Prevozi, turizem,

prodaja vozil in servisi d.d. Jesenice skli-
cuje

7. sejo skupščine
delničarjev Integral Prevozi, turizem,
prodaja vozil in servisi d.d. Jesenice,

ki bo dne 26. 6. 2002 ob 12.30 v sejni
sobi na sedežu družbe na Jesenicah, Titova
67.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopano toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, preštevalca gla-
sov in zapisnikarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Tea Gorjup, za preštevalca
glasov se določi Šporar Darinka, notarska
opravila pa bo opravljala notarka Nada Sve-
tina.

3. Ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preš-

tevalca glasov se ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu.

6. Seznanitev skupščine s poročilom
uprave o poslovanju v letu 2001, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,

sklep o ugotovitvi in uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni do-
biček na dan 31. 12. 2001 je
30,140.708,66 SIT.

Bilančni dobiček se uporabi:
– polovica bilančnega dobička se name-

ni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in
sicer v višini 15,070.354,33 SIT,

– polovica bilančnega dobička se razpo-
redi za oblikovanje statutarnih rezerv v višini
15,070.354,33 SIT.

Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2001.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa: za leto 2002 se za poo-
blaščenega revizorja družbe imenuje Pod-
boršek, revizijska družba d.o.o. Ljubljana.

8. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so upravičeni do sejnine, in sicer: predse-
dnik 50.000 SIT na sejo in člani 40.000 na
sejo neto.

Sejnine se valorizirajo v skladu z rastjo
plač v družbi. Članom nadzornega sveta pri-
pada tudi povračilo potnih in drugih stro-
škov za udeležbo na seji.

Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe na Jesenicah, Titova 67 vsak delov-
ni dan od 12. do 13. ure.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v 7
dneh po objavi tega sklica na sedežu dru-
žbe. Uprava in nadzorni svet bosta o predlo-
gih sprejela svoja stališča in o spreminjeval-
nih predlogih najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo
pisno prijavijo upravi družbe in so deset dni
pred skupščino vpisani v delniško knjigo.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu dru-
žbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se pričetek prestavi za pol ure.
Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Integral d.d. Jesenice
direktor:

Jekovec Izidor, univ. dipl. ek.

Št. 55/02 Ob-69733
Na osnovi 17. in 18. člena Statuta delni-

ške družbe KRS Rotovž d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem

VIII. sejo skupščine
delniške družbe KRS Rotovž d.d.,
ki bo v petek, 1. 7. 2002 ob 16. uri, v

prostorih Zavarovalnice Maribor d.d., Can-
karjeva ulica 3, 2000 Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Na predlog uprave se izvoli verifikacijska
komisija v sestavi predsednice Metke Ferk
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in dveh preštevalcev glasov Brigite Kaiser
ter Dušana Horvata.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 in revidiranih raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, razprava in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu ter
obravnava predloga sklepa za razporeditev
bilančnega dobička za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa 2.1: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa 2.2: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2001 znaša 28,118.341,56
SIT.

Bilančni dobiček se v znesku
15,124.500 SIT, ki ga tvori preneseni čisti
dobiček preteklih let v znesku
12,029.438,57 SIT in del preostanka či-
stega dobička iz leta 2001 v znesku
3,095.061,43 SIT, nameni za izplačilo divi-
dend tako, da znaša dividenda po delnici
1.500 SIT bruto.

Ostali bilančni dobiček iz leta 2001 v
znesku 12,993.841,56 SIT ostane neraz-
porejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan iz-
vedbe skupščine, v roku 60 dni od dneva
zasedanja skupščine.

3. Poročilo o stanju sklada lastnih delnic
na dan 31. 12. 2001.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo o sta-
nju sklada lastnih delnic na dan 31. 12.
2001.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe KRS Ro-
tovž d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe KRS Rotovž d.d.,
določene v predlogu sklepov 4.1. do 4.20.

5. Obravnava in sprejem poslovnega in
finančnega načrta družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme poslovni in finančni načrt družbe za
leto 2002 v predloženi obliki.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje revizijsko družbo ITEO abeceda,
Podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se čla-
nom nadzornega sveta določijo novi zneski
sejnin, in sicer 30.000 SIT neto za udele-
žbo na seji za člana nadzornega sveta in
40.000 SIT neto za udeležbo na seji za
predsednika nadzornega sveta.

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe in njihovi poobla-
ščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora biti

pisno in shranjeno na sedežu družbe. Delni-
čarje in pooblaščence pozivamo, da svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporo-
čeno tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe v Mariboru, Cankarjeva uli-
ca 6.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo na sprejemnem me-
stu, in sicer najmanj 30 minut pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami. Del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob
prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči

delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 20% vseh izdanih delnic. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerega sestavni del je tudi predlog
sprememb statuta družbe ter letno poročilo
z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2001, je na vpogled delni-
čarjem v tajništvu uprave družbe, v Maribo-
ru, Cankarjeva ulica 6, vsak delavnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

KRS Rotovž d.d.
uprava – direktor

Milan Perko

Ob-69734
Uprava delniške družbe Vodnogospodar-

ski biro Maribor d.d., Glavni trg 19/c, Mari-
bor, na podlagi 6.3. točke statuta in Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje

7. sejo skupščine
delniške družbe Vodnogospodarski

biro Maribor d.d.,
ki bo v petek, dne 28. 6. 2002 ob 12.

uri, na sedežu družbe v Mariboru, Glavni trg
19/c, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli Iztok Čuješ,
za preštevalca glasov Miran Murovec in Pet-
er Lohkar.

Na seji bo prisotna vabljena notarka Bre-
da Horvat za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev delničarjev z letnim poro-
čilom družbe za leto 2001, s pisnim poroči-

lom nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila ter sklepom NS o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2001, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in skle-
pom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2001.

4. Razrešnica upravi in nadzornemu sve-
tu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in članov nadzornega
sveta v poslovnem letu 2001 ter jim pode-
ljuje razrešnico.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

osebno ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno
in mora vsebovati splošne podatke o poo-
blastitelju in pooblaščencu ter podpis poo-
blastitelja. Gradivo za skupščino bo na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe vsak
delovni dan od 8. do 10. ure od dneva
objave sklica dalje pa do vključno na dan
zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: VGB MARI-
BOR d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor.

Vodnogospodarski biro Maribor d.d.
uprava

Ob-69742
Na podlagi 41. člena Statuta družbe KPL

– Gradnje, rast, inženiring družba poobla-
ščenka, d.d., Ljubljana, uprava družbe skli-
cuje

4. skupščino družbe
KPL – Gradnje, rast, inženiring družba

pooblaščenka, d.d., Ljubljana,
ki bo 27. 6. 2002 ob 7. uri na sedežu

družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Alenka Šuštar Hostar, za
preštevalki glasov se izvolita Mateja Grana-
tir in Mateja Stanič Rudolf. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

2. Sprememba razmerja več razredov
delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

2.1. Spremeni se dosedanje razmerje
med razredoma delnic razreda A in razre-
dom prednostnih delnic razreda B, tako, da
družba ob povečanju osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala lahko izda le delnice
razreda A.

3. Soglasje delničarjev imetnikov delnic
razreda B.

Predlog izrednega sklepa uprave in nad-
zornega sveta: delničarji imetniki delnic raz-
reda B podajo soglasje k sklepu sprejetim
pod točko 2.1.

4. Soglasje delničarjev imetnikov delnic
razreda A.

Predlog izrednega sklepa uprave in nad-
zornega sveta: delničarji, imetniki delnic raz-
reda A soglašajo s sklepom skupščine iz
točke 2.1.
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5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina pooblašča upravo dru-
žbe, da lahko v roku 18 mesecev od dne-
va sprejema tega sklepa izvršuje nakupe
lastnih delnic, in sicer v višini 10% osnov-
nega kapitala družbe po najnižji ceni
1.000 SIT in najvišji ceni 5.000 SIT z na-
meni, da se delnice ponudijo v odkup de-
lavcem družbe ali z njo povezane družbe,
za plačevanje sejnin v obliki delnic. Skup-
ščina pooblašča upravo, da pri odsvojitvi
lastnih delnic izključi prednostno pravico
obstoječim delničarjem. Uprava lahko
umakne lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapi-
tala. Družba oblikuje rezerve za lastne de-
leže v skladu s predpisi.

6. Pooblastilo upravi za povečanje
osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uprava je za razdobje petih let od
dneva vpisa tega sklepa v sodni register
pooblaščena povečati osnovni kapital dru-
žbe do višine polovice osnovnega kapitala
družbe.

Uprava je s soglasjem nadzornega sveta
pooblaščena sprejeti sklep o povečanju
osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala
z izdajo navadnih, imenskih delnic razreda
A, prednostnih delnic razreda B ter o izklju-
čitvi prednostne pravice do novih delnic ob-
stoječim delničarjev. Delnice se vplačajo s
stvarnimi ali denarnimi vložki.

Nove delnice se izdajo samo s sogla-
sjem nadzornega sveta.

7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: v skladu s sklepi sprejetimi pod 2., 5.
in 6. točko dnevnega reda, predlogom upra-
ve in nadzornega sveta ter določili ZGD-F
se sprejmejo spremembe in dopolnitve sta-
tuta. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno s sprejetimi spremembami sta-
tuta določi čistopis statuta.

8. Izplačilo sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: neto sejnine se
članom nadzornega sveta lahko izplačujejo
v denarju ali se izplačilo izvede v delnicah
družbe. Cena delnice je povprečna cena za
zadnjih šest mesecev, sklenjenih poslov na
internem trgu pred dnevom izplačila. Sklep
velja tudi za vse še neizplačane sejnine.
Višina sejnine ostaja taka, kot je bila dolo-
čena na prvi skupščini.

Delničarjem je gradivo za skupščino,
vključno z vsemi predlogi sprememb in do-
polnitvami statuta družbe, na vpogled v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani,
Tbilisijska 61, od dneva objave do dneva
skupščine, vsak delavnik med 9. in 12.
uro.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine dru-
žbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini, s
pisno prijavo.

Sklep iz točke 2.1 je veljaven, če sklep
o soglasju k temu sklepu z izrednim skle-
pom na zasedanju sprejmejo imetniki delnic
razreda B z najmanj tremi četrtinami pri skle-
panju zastopanega kapitala ter da izredni
sklep o soglasju sprejmejo imetniki delnic

razreda A z najmanj tremi četrtinami pri skle-
panju zastopanega kapitala.

KPL pooblaščenka, d.d.
direktorica

Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ekon.

Ob-69745
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 7.3 in 7.4 Statuta
družbe IMP Tovarna instalacijske opreme
d.d., Idrija, uprava sklicuje

6. redno skupščino
IMP Tovarna instalacijske opreme d.d.

Idrija, Vojkova 4,
ki bo dne 19. junija 2002, ob 16. uri na

Kendovem dvorcu v Sp. Idriji.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev in imenovanje organov skup-

ščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine ter preštevalce glasov se izvolijo pre-
dlagane osebe.

Notar Andrej Rozman se imenuje za vo-
denje zapisnika o poteku skupščine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Poslovno poročilo za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave ter

na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo dru-
žbe IMP TIO d.d Idrija, za leto 2001.

4. Razporeditev dobička za leto 2001.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta uprava podaja naslednji predlog sklepa:
»čisti dobiček za leto 2000 v višini 216.667
SIT ostane nerazporejen.«

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za leto 2002 se imenuje revizij-
ska družba PriceWaterhouseCoopers d.d.
Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe IMP TIO d.d.
Idrija, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, v
tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne prijaviti svojo udeležbo za skupščino in
dostaviti pooblastilo na tajništvo družbe, za-
radi priprave glasovnic in prostora ter sred-
stev za izvedbo skupščine.

Za udeležbo na skupščini se delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki izkažejo z
osebnim dokumentom. Pravico do sodelo-
vanja na skupščini imajo delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi izdajatelja do vključ-
no 13. junija 2002.

Skupščina veljavno odloča, če je prisot-
nih več kot 15% glasov (prvi sklic). Kolikor v
prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se
skliče nova seja skupščine z istim dnevnim
redom, na kateri se veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

IMP, d.d. Idrija
predsednik uprave:

Miloš Šturm

Ob-69756
Skladno z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in na podlagi 9., 10., 36. In 11. člena

Statuta delniške družbe Sintal, podjetje za
varovanje, intervencijo in storitve d.d., Ljub-
ljana, sklicujeta nadzorni svet in direktor
Sintal-a

6. redno skupščino
podjetja Sintal d.d.,

ki bo v ponedeljek, 24. 6. 2002 ob 10.
uri, v klubskem prostoru hotela Breza,
Atomske Toplice.

Predlagani naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev or-

ganov skupščine in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Jože Kurmanšek.

Preštevalca glasov: Stane Krobot, Bori-
slava Korenčič.

Notar: Miro Košak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe za leto 2001 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega po-
ročila.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z letnim poročilom družbe za leto 2001
in s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila družbe za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov: na podlagi sprejetega
letnega poročila se sprejme predlog o upo-
rabi bilančnega dobička v višini
15,000.000 SIT se razporedi delničarjem
v obliki dividend. Dividende se izplačajo
najkasneje do 15. 12. 2002. Dividende
prejmejo tisti, ki so na dan 24. 6. 2002
vpisani v delniško knjigo. Dividenda na del-
nico znaša 9.188,54 SIT bruto.

Revidiran čisti dobiček po obdavčitvi za
leto 2001 v višini 259.279 T SIT se ne
uporabi in predstavlja preneseni dobiček.
O njegovi uporabi bo skupščina odločala v
prihodnjih poslovnih letih.

Višek rezerv iznad zakonskih se razpo-
redi med druge rezerve iz dobička.

Upravi in nadzornemu svetu za poslov-
no leto 2001 se podeli razrešnica.

4. Sprejem sprememb statuta družbe
Sintal d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe Sintal
d.d. po predlogu.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal d.d. za leto 2002 se
imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.,
Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal d.d., njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delni-
čarji sami ali po svojem pooblaščencu. Po-
oblastilo v pisni obliki je potrebno predloži-
ti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov je na voljo v
tajništvu družbe Sintal d.d., Zaloška 143,
Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 11. uri, na istem kraju, ko bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Sintal d.d.
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Ob-69757

Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 35., 36. in 37. čle-
na Statuta delniške družbe Sintal Fiva, fi-
zično varovanje d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava družbe Sintal Fiva d.d.

6. redno skupščino
Sintal Fiva d.d.,

ki bo v ponedeljek, 24. 6. 2002 ob
10.30, v klubskem prostoru hotela Bre-
za, Atomske Toplice.

Predlagani naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev or-

ganov skupščine in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Germ Milan.

Preštevalca glasov: Ovsec Janez, Hor-
vat Ignac.

Notar: Miro Košak.
2. Seznanitev skupščine z letnim poro-

čilom družbe za leto 2001 in s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega po-
ročila.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila z letnim poročilom družbe za leto
2001 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila družbe za leto
2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov: na podlagi sprejete-
ga letnega poročila se sprejme predlog o
uporabi bilančnega dobička, ki se ga ne
deli. Revidirani čisti dobiček leta 2001 je
8.057 T SIT.

Višek rezerv iznad zakonskih se razpo-
redi med druge rezerve iz dobička.

Upravi in nadzornemu svetu se za po-
slovno leto 2001 podeli razrešnica.

4. Sprejem sprememb statuta družbe
Sintal Fiva d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta družbe
Sintal Fiva d.d.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja za revidi-

ranje poslovanja Sintal Fiva d.d. za leto
2002 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udele-
žijo delničarji Sintal Fiva d.d., njihovi poo-
blaščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delni-
čarji sami ali po svojem pooblaščencu.
Pooblastilo v pisni obliki je potrebno pre-
dložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov je na voljo
v tajništvu družbe Sintal Fiva d.d., Zaloška
149, Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 11.30 uri, na istem kraju,
ko bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Sintal Fiva d.d.

Št. 464 Ob-69758

Na podlagi 33. in 35. člena statuta
družbe Tiskarne Jože Moškrič d.d.,
uprava sklicuje

skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 14. uri v

prostorih Tiskarne Jože Moškrič d.d., Ka-
juhova 55, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlogi sklepov:
a) za predsedujočega skupščine se iz-

voli Bojan Pirc,
b) v verifikacijsko komisijo se izvoli: Maj-

da Turk, Milena Kozjan in Jan Samec,
c) za sestavo notarskega zapisnika se

imenuje notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev z letnim poročilom dru-

žbe in poročilom Nadzornega sveta s kate-
rim je bilo to letno poročilo potrjeno ter
odločanje o podelitvi razrešnice Nadzor-
nemu svetu in upravi.

Predlogi sklepov:
a) skupščina se seznani z letnim poroči-

lom, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe,
b) razrešnica se podeli nadzornemu

svetu,
c) razrešnica se ne podeli upravi.
3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 2002 se imenuje družba Price-
waterhousecoopers d.o.o.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu

sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu.

Gradivo za skupščino z letnim poroči-
lom, poročilom nadzornega sveta ter be-
sedilom sprememb in dopolnil statuta je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Ljubljana, Kajuhova 55, vsak delovni dan
od 12. do 13. ure od dneva objave sklica
skupščine do dneva skupščine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo, lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva
objave sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine evidentirani v delniški knjigi. Glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki so vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.

Kolikor se zasedanja skupščine udeleži
pooblaščenec, mora predložiti družbi po-
oblastilo v pisni obliki, najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo se
hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsa-
ka delnica daje delničarju en glas.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 15. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Tiskarna Jože Moškrič d.d.
uprava družbe

Ob-69759
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in v smislu 37. in 38.
člena Statuta družbe uprava družbe Elma
TT d.d. Ljubljana, sklicuje

5. redno skupščino delničarjev
Elma TT d.d.,

ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 13. uri v
sejni sobi družbe na Cesti 24. junija 23,
Črnuče.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.

2. Izvolitev predsednika skupščine,
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

3. Razprava o morebitnih spornih zade-
vah glede zapisnika predhodne seje.

4. Obravnava poslovnega poročila El-
ma TT d.d. za leto 2001, poročila nadzor-
nega sveta za leto 2001 in revizijskega
poročila o računovodskih izkazih za po-
slovno leto 2001.

5. Obravnava in odločanje o razporedi-
tvi dobička.

6. Obravnava in odločanje o spremem-
bi statuta družbe.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 2002.

Predlogi sklepov:
AD 1) skupščina ugotavlja, da je od

140.176 vseh delnic z glasovalno pravico
oziroma vseh glasov prisotnih …… delnic z
glasovalno pravico oziroma glasov, kar je
…..% vseh glasov, to pa pomeni, da je
skupščina sklepčna;

AD 2) za predsednika skupščine se iz-
voli Franc Bradeško, za člane verifikacij-
ske komisije se izvolita Alenka Meden in
Vlasta Zupančič. Za notarja se pooblasti
Kumar Nado;

AD 4) na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejme poslovno poročilo (poro-
čilo uprave), poročilo nadzornega sveta in
revidirano letno poročilo za leto 2001 v
predloženem besedilu za Elma TT d.d.;

AD 5) na predlog uprave in na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta čisti
dobiček, ugotovljen z zaključnim računom
za leto 2001 v znesku 59,288.904,19 SIT
ostane nerazporejen;

AD 6) na predlog uprave in ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta se sprej-
mejo spremembe Statuta Elma TT d.d. v
predloženem besedilu;

AD 7) za pooblaščeno revizijsko družbo
za revidiranje poslovnega rezultata družbe
za leto 2002 se imenuje revizijska hiša
RFR Ernst & Young d.o.o., Dunajska c.
111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je delničarjem na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe vsak delavnik od 12.
do 14. ure v času od objave dnevnega
reda do dneva pred zasedanjem skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter v
roku 7 dni po objavi tega dnevnega reda
predloženi tajništvu uprave družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti podano pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
oziroma do 24. 6. 2002 do 14. ure pisno
prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe
v Ljubljani, Cesta 24. junija 23 in so na dan
26. 6. 2002 vpisani v centralni register pri
KDD. Pooblastila za zastopanje se ob pri-
javi predajo v hrambo upravi družbe.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino najmanj eno uro pred pričetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, po-
oblaščenci delničarjev pa z osebnim doku-
mentom in pisnim pooblastilom.

Če skupščina ob 13. uri ne bo sklep-
čna, bo začetek zasedanja prestavljen za
eno uro, skupščina pa bo takrat odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Elma TT d.d.
uprava družbe

Ob-69763
Na podlagi 35. člena statuta družbe skli-

cuje direktorica

8. skupščino družbe
Sintal Celje, družbe za varovanje

premoženja, d.d. Celje,
ki bo v ponedeljek 24. 6. 2002 s pri-

četkom ob 11. uri v klubskem prostoru
hotela Breza Atomske toplice, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine ter dva
preštevalca glasov in potrdi se predlagani
notar po predlogu uprave.

2. Poročilo nadzornega sveta družbe v
zvezi z letnim poročilom družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe v zve-
zi z letnim poročilom družbe za leto 2001.

3. Razporeditev bilančnega dobička in
podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:
– bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001

v višini 11,652.051,79 SIT se razporedi
po predlogu,

– skupščina družbe podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2001.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta.
5. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci
in zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za do-
polnitev dnevnega reda oziroma nasprotne

predloge. Predlogi so lahko le v pisni obli-
ki in razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta je
vsem delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Sintal Celje, d.d., Ipavčeva ulica
22, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 12. uri. Skupščina bo na
istem kraju. Skupščina bo sklepčna, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Sintal Celje, d.d.
direktorica

Polona Senica, dipl. ek.

Ob-69814
Na podlagi točke F.C. statuta družbe

Celjske mesnine d.d. Celje, uprava sklicu-
je

7. sejo skupščine družbe
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta v

Trnovlje 17,
ki bo v četrtek, 27. 6. 2002 ob 9. uri,

na sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje
17, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Darinka Pikl, Kar-

men Korošec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Sreč-

ko Gabrilo.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata

skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Ured-

bo o uvedbi in uporabi standardne klasifi-
kacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu in čistopis statuta družbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovni-
ka o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve po-
slovnika o delu skupščine in čistopis po-
slovnika o delu skupščine.

4. a) Predložitev letnega poročila za le-
to 2001 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila (274.a člen Zakona o go-
spodarskih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugo-
tovi se, da znaša bilančni dobiček družbe
Celjske mesnine d.d., Celje, na dan 31.
12. 2001 74,055.622,68 SIT.

Bilančni dobiček se razporedi v druge
rezerve iz dobička.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina podeli razrešnico direktorju dru-
žbe in članom nadzornega sveta družbe za
leto 2001.

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 Rating d.o.o.

Na zahtevo delničarja Štefana Straška z
dne 16. 4. 2002 je uprava uvrstila na dnev-
ni red še naslednje točke:

6. Imenovanje posebnega revizorja po
67. členu ZPRE.

Predlog sklepa delničarja družbe Štefa-
na Straška: za izrednega revizorja po 67.
členu ZPRE zaradi preveritve vodenja po-
sameznih poslov v zadnjih petih letih se
imenuje revizorska hiša Plus Revizija,
d.o.o. Ljubljana, Bežigrad.

7. Poročilo uprave o kapitalski ustrez-
nosti, likvidnosti in solventnosti po Zakonu
o finančnem poslovanju podjetij.

Predlog sklepa delničarja družbe Štefa-
na Straška: informacija se vzame na zna-
nje.

8. Obravnava poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa delničarja družbe Štefa-

na Straška: vzame se na znanje poročilo
nadzornega sveta o:

– poteku poslov in prometa s povezani-
mi osebami,

– poteku poslov in prometa s kupci in
dobavitelji z vidika ocene obstoja transfer-
nih cen,

– poslih, ki lahko pomembno vplivajo
na donosnost in plačilno sposobnost dru-
žbe.

9. Obravnava odgovornosti uprave in
glasovanje o zaupnici.

Predlog sklepa delničarja družbe Štefa-
na Straška: skupščina upravi izreka nezau-
pnico.

10. Odpoklic in izvolitev članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa delničarja družbe Štefa-
na Straška: odpokličejo se člani nadzorne-
ga sveta, ki zastopajo interese delničarjev.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopa-
jo interese delničarjev, se izvolijo: Štefan
Strašek, Andrej Strašek, Boris Veble in Du-
šan Kecman.

Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom letnega poročila za leto 2001
z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
in besedilom predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta družbe, je na vpogled vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, v tajništvu
družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.
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Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so deset dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v del-
niško knjigo pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana (vpisani vključno do 17. 6.
2002). Prijava je možna tudi prek pošte
ali faksa, kateremu pa mora slediti pripo-
ročena pošta.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in ose-
bnim dokumentom.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Celjske mesnine d.d., Celje
direktor družbe:

Izidor Krivic, dr. vet. med.

Ob-69816
Na podlagi statuta delniške družbe To-

varne transportnih naprav d.d. Cerknica, z
dne 19. decembra 1996, uprava družbe
TTN Tovarne transportnih naprav d.d. Cer-
knica vabi delničarje na

peto skupščino družbe
Tovarne transportnih naprav d.d.
ki bo v četrtek, 27. junija 2002 ob 8.

uri v prostorih uprave na sedežu družbe, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in prisotnosti notarja ter izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Janez Pakiž, za preštevalca gla-
sov se imenujeta Janez Telič in Marija Me-
den.

2. Seznanitev z letnim poročilom o po-
slovanju z revidiranimi izkazi in pisnim po-
ročilom nadzornega sveta k letnemu poro-
čilu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta o spre-
jemu letnega poročila za leto 2001.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: celotni bilančni dobi-
ček 185.880 SIT se porabi za kritje izgube
iz leta 1996. Skupščina podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2001.

4. Pokritje izgube iz leta 1996 in 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta, izgubo iz leta 1996 in 1997 v višini
76,004.119,50 SIT in revalorizacijski popra-
vek prenesene izgube v višini 41,222.749,50
SIT, skupaj 117,226.869 SIT pokrivamo iz
revalorizacijskega popravka rezerv.

5. Sprememba statuta. Besedilo predla-
ganih sprememb je dostopno na sedežu
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe po pre-
dlogu direktorja in nadzornega sveta.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se izvoli Heleno Rajk in Polono Pakiž
kot predstavnici delničarjev ter Edvarda
Žnidaršiča iz sveta delavcev. Novi člani
nadzornega sveta nastopijo mandat s po-
tekom mandata dosedanjim članom. Do-
sedanjim članom poteče mandat dne 26.
11. 2002.

7. Imenovanje revizorske hiše za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo za leto 2002 imenuje
revizorska hiša Constantia MT&D, Vilharje-
va 27, Ljubljana.

Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdi-
lom o lastništvu delnic oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja in s potrdilom o
lastništvu delnic pooblastitelja.

Delničar oziroma njegov pooblaščenec
se lahko udeleži skupščine oziroma ure-
sničuje glasovalno pravico na skupščini
pod pogojem, da se najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine prijavi za udeležbo
na skupščini. Prijave lahko neposredno od-
da v tajništvu družbe ali pošlje po pošti na
naslov družbe. Prijava se šteje za pravoča-
sno, če jo je delničar oddal priporočeno
po pošti, najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine.

Delničarje, kot tudi pooblaščence pro-
simo, da se na dan zasedanja skupščine
javijo v tajništvu najmanj 30 minut pred za-
četkom skupščine zaradi podpisa liste pri-
sotnih in prevzema glasovalnih lističev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se po preteku 30-ih minut skup-
ščina ponovno sestane in veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na voljo v tajniš-
tvu na sedežu družbe dan po objavi zase-
danja skupščine od 10. do 12. ure.

Tovarna transportnih naprav, d.d.
Cerknica

uprava
Viktor Pakiž

Ob-69818
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in 37. člena statuta
delniške družbe Olma d.d., Poljska pot 2,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Olma, Proizvodnja
kemičnih izdelkov d.d., Ljubljana,

Poljska pot 2,
ki bo v sredo, 26. junija 2002 ob 14.

uri, v prostorih družbe na Poljski poti 2, v
Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni or-

gani skupščine. Za predsednika skupščine
se izvoli Janka Pučnika, za preštevalca gla-
sov se izvoli mag. Milana Kambiča in Sašo
Češnovar.

Za notarko se potrdi mag. Nino Češa-
rek.

3. Poročilo nadzornega sveta o pregle-
du letnega poročila družbe za leto 2001.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme poročilo nadzornega sveta o po-
slovanju družbe za leto 2001.

4. Delitev bilančnega dobička ter pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu sve-
tu.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji predlog sklepa:

a) Ugotovitev bilančnega dobička
Višina bilančnega dobička na dan 31.

12. 2001 znaša 76,140.322,69 SIT.
b) Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček v višini

76,140.322,69 SIT ostane do nadaljnjega
nerazporejen in bo predmet odločanja v
prihodnjih letih.

c) Razrešnica upravi in nadzornemu sve-
tu

Skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 ter jima podeljuje razrešnico.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo poslovanja družbe v letu 2002.

Na predlog nadzornega sveta se sprej-
me naslednji predlog sklepa: za revizijsko
družbo, ki bo opravila revizijo poslovanja v
letu 2002, se imenuje KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje in poslovno svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana.

6. Ugotovitev izteka mandata članom
nadzornega sveta in imenovanje članov
nadzornega sveta za novo mandatno ob-
dobje.

Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta dne 31. 8. 2002 preneha štiriletni
mandat. Za novo mandatno obdobje se po-
novno imenujejo dosedanji člani nadzorne-
ga sveta.

7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sve-
ta.

Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: sejnina za člane nadzornega sveta
je 45.000 SIT neto in 60.000 SIT neto za
predsednika nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure, vključno do dneva zase-
danja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku
7 dni po objavi tega sklica na sedež dru-
žbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.
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Delničarji glasujejo osebno, po zasto-
pniku ali pooblaščencu na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo pred začetkom skupšči-
ne. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji,
ki so na dan 24. 6. 2002 vpisani v delni-
ško knjigo, vodeno v centralnem registru
Klirinško depotne družbe v Ljubljani.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po eno urnem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Olma, Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana

uprava

Št. 14/2002 Ob-69864
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in določilih Statuta di-
rektorica družbe Hotel Turist d.d., Ljub-
ljana, objavlja

sklic skupščine,
ki bo potekala dne 27. 6. 2002 ob 16.

uri, na sedežu družbe, Dalmatinova 15,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika se iz-

voli Srečo Jadek, za preštevalca glasov pa
Zdenka Vouk in Franci Pavli.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2001, poročila nadzornega sveta k letnem
poročilu, predlog sklepa o uporabi bilan-
čnega dobička in podelitvi razrešnice di-
rektorici in članom nadzornega sveta.

2A) Predlog sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička:

I. Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2001 v višini 34,938.104,43
SIT, ki ga sestavljajo dobiček tekočega le-
ta 2001, nerazporejeni dobiček iz leta
1997, 1998, 1999, 2000 in revalorizacija
dobička iz leta 1996, 1997, 1998, 1999
ter 2000 se uporabi kot sledi:

a) Del bilančnega dobička v višini
5,582.932 SIT, ki izhaja iz dobička teko-
čega leta 2001 v višini 635.974,47 SIT;
nerazporejenega dobička leta 1999 v viši-
ni 2,423.462,42 SIT; nerazporejenega do-
bička leta 2000 v višini 1,958.669,42 SIT;
revalorizacije nerazporejenega dobička iz
leta 1996 v višini 27.290,30 SIT; revalori-
zacije nerazporejenega dobička iz leta
1999 v višini 400.428,53 SIT in revalori-
zacije nerazporejenega dobička iz leta
2000 v višini 137.106,86 SIT – se upora-
bi za izplačilo dividend.

Dividende, v bruto znesku 97 SIT na
delnico, se izplačajo v 30 dneh po spreje-
mu skupščinskega sklepa tistim delničar-
jem, ki bodo na dan zasedanja skupščine
kot lastniki delnic vknjiženi kot lastniki del-
nic pri KDD – Klirinško depotni družbi d.d.

b) O uporabi preostalega dela bilančne-
ga dobička v višini 29,005.172,43 Sit, ki

izhaja iz: nerazporejenega dobička iz leta
1997 v višini 19,211.556,82 SIT; neraz-
porejenega dobička iz leta 1998 v višini
551.993,02 SIT; revalorizacije nerazpore-
jenega dobička iz leta 1997 v višini
6,682.193,68 SIT; revalorizacije nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1998 v višini
140.087,27 SIT in dela dobička tekočega
leta 2001 v višini 2,419.341,64 SIT – bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (pre-
neseni dobiček).

2B) Predlog sklepa o podelitvi razrešni-
ce: direktorici in članom nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2001.

Predloge sklepov sta oblikovala direk-
torica in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je delničarjem na voljo v tajništvu upra-
ve v Ljubljani, Dalmatinova 15, vsak delav-
nik od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skupšči-
ni.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
30 minut kasneje v istih prostorih in bo
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Hotel Turist, d.d.
Saša Zupan
direktorica

Ob-69929
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in 10. člena statuta
delniške družbe uprava sklicuje

sejo skupščine
delniške družbe Svobodna misel,
ki bo 27. 6. 2002 ob 11. uri na sedežu

družbe v Ljubljani, Dvoržakova 12.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in potrditev

dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave

skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje

dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost

predsednika, na predlog uprave skupščine
se imenuje dva preštevalca glasov, notarja
za sestavo notarskega zapisa in ugotovi
sklepčnost.

3. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepov:

– višina bilančnega dobička za poslov-
no leto 2001 je 488.000 SIT,

– bilančni dobiček ostane nerazpore-
jen,

– skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2001, s katero potrjuje in odobrava delo
teh organov družbe v poslovnem letu
2001.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe v Ljubljani na Dvoržakovi 12, vsak
delavnik med 9. in 12. uro od dneva obja-
ve do vključno dneva zasedanja družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, katerih
pisno napovejo njihovo udeležbo in je dru-
žba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo in zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne pol ure kasneje, v istih pro-
storih. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Svobodna misel d.d., Ljubljana
direktor družbe
Vladimir Kavčič

Ob-69988
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena

družbene pogodbe Javnega podjetja Urad-
ni list Republike Slovenije d.o.o., Ljublja-
na, Slovenska 9, sklicujem

5. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike

Slovenije d.o.o.,
ki bo v četrtek, 27. junija 2002 ob 12.

uri v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Sloven-
ska cesta 9/I

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovljena je sklep-
čnost skupščine. Izvoli se predlagani pred-
sednik skupščine, zapisnikar in dva prešte-
valca glasov. Vabljeni notar je prisoten.

2. Poročilo o delu delovne skupine,
imenovane po sklepu 4. seje skupščine
družbe, za realizacijo stališč in predlogov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom vodje delovne skupine, imeno-
vane po sklepu 4. seje skupščine  družbe,
za realizacijo stališč in predlogov nadzor-
nega sveta.

3. Letno poročilo za leto 2001 z mne-
njem pooblaščenega revizorja in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2001 skupaj z mnenjem poo-
blaščenega revizorja in mnenjem nadzor-
nega sveta.

4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
a) čisti dobiček, ustvarjen v poslovnem

letu 2001 v višini 28,834.599,84 SIT,
ostane v celoti nerazporejen,

b) Revaloriziran nerazporejen dobiček
iz leta 1999 in 2000 v višini
46,886.758,46 SIT ostane v celoti neraz-
porejen.

5. Letni načrt poslovanja in plan razvoja
družbe za leto 2002
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Predlog sklepa: sprejme se letni načrt
poslovanja in plan razvoja  družbe za leto
2002.

6. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predloga sklepov:
1. Skupščina na podlagi pisne od-

stopne izjave razreši člana nadzornega sve-
ta Mira Preka.

2. V nadzorni svet se do izteka man-
data celotnega nadzornega sveta imenuje
član na predlog Vlade Republike Sloveni-
je.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo  družbe-

niki, njihovi pooblaščenci oziroma zasto-
pniki. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo
družbe-niki, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki, ki so vsaj tri dni pred skupščino
vpisani v knjigo  družbenikov.

Udeleženci morajo udeležbo na skup-
ščini najaviti osebno ali s priporočeno pošt-
no pošiljko do ponedeljka, 24. junija 2002,
v tajništvu  družbe v Ljubljani, Slovenska 9.
Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo
na seji skupščine vsaj pol ure pred začet-
kom seje, ko bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih  družbenikov potrdili prisot-
nost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Družbeniki se ob prijavi izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pi-
snim pooblastilom, zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda z obrazlo-
žitvijo morajo delničarji sporočiti direktorici
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine,
da bo z njimi lahko pravočasno seznanila
druge  družbenike.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odloča-
la s prisotnostjo vsaj 5% (pet odstotkov)
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov in  družbena pogodba so na vpogled
družbenikom v poslovnem tajništvu na se-
dežu  družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak
delovnik od 11. do 13. ure.

Javno podjetje
Uradni list RS d.o.o.

direktorica
Erika Trojer

Ob-69835
Na podlagi 13. člena Statuta Nove Ljub-

ljanske banke d.d., Ljubljana, uprava in
nadzorni svet Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, sklicujeta

5. skupščino
Nove Ljubljanske banke d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 28. 6. 2002 ob 13. uri, v

konferenčni dvorani v pritličju poslovne
stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten
notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sesta-
vil zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina banke ime-

nuje:
– za predsedujočega skupščine: Anton

Ribnikar,
– za članici verifikacijske komisije: Me-

toda Paternost in Mojca Zajc.
3. Predlog spremembe dejavnosti ban-

ke.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

spremembo dejavnosti banke, tako da se
med finančnimi storitvami:

– dejavnost »opravljanje poslov plačil-
nega prometa« spremeni v »opravljanje sto-
ritev plačilnega prometa«,

– dejavnost »izdajanje in upravljanje s
plačilnimi instrumenti« spremeni v »izdaja-
nje in upravljanje drugih plačilnih instru-
mentov« in da se

– dodata novi storitvi, in sicer »izdaja-
nje elektronskega denarja« in »opravljanje
skrbniških storitev«.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljublja-
na.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, po pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta v bese-
dilu, ki je sestavni del tega sklepa.

5. Predlog ugotovitvenega sklepa.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je v skle-

pu pod točko 9, ki ga je skupščina Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, sprejela
na svoji seji dne 27. 6. 2001, v podtočki
»Emisijski znesek« napačno naveden zne-
sek »18.242«, ki se popravi tako, da se
pravilno glasi »18.284«. Šteje se, da ta
sklep učinkuje z dnem sprejema prvotnega
sklepa.

6. Seznanitev skupščine s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2001 in s
poročilom nadzornega sveta Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, se
seznani s sprejetim letnim poročilom za
poslovno leto 2001 in s poročilom nad-
zornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana.

7. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, znaša
za poslovno leto 2001 3.316,311.290,84
SIT in se uporabi na naslednji način:

– del v višini 3.291,961.923,84 SIT se
razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v
delniško knjigo konec dneva zaključka
skupščine, kar znaša 428,52 SIT bruto na
eno delnico,

– del v višini 24,349.367 SIT se upora-
bi za druge namene, določene v statutu, in
sicer za izplačilo članom uprave v skupni
višini 5,843.848 SIT bruto in članom nad-
zornega sveta v skupni višini 18,505.519
SIT bruto.

Del bilančnega dobička iz prve alinee
prejšnjega odstavka, ki se nanaša na na-
stalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila di-
vidende na dve decimalki natančno za po-

samezno delnico, in na izplačilo dividend
za morebitne lastne delnice NLB d.d., se
razporedi v druge rezerve iz dobička.

Podeli se razrešnica upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

8. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Rudi Gabrovec se od-

pokliče z mesta člana nadzornega sveta
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z
učinkom od dneva sprejetja tega sklepa.

9. Imenovanje revizorja za revizijo po-
slovanja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: za revizorja Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, za leto
2002 se imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija d.o.o., Ljubljana.

10. Poročilo Centra notranje revizije
za leto 2001.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, skupščina
sprejme Poročilo Centra notranje revizije
za leto 2001 v predloženem besedilu.

V skladu z 286. členom ZGD je predla-
gatelj sklepov pod 8. in 9. točko nadzorni
svet, predlagatelja vseh ostalih predlaga-
nih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet
banke.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
17. 6. 2002 vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe, in sicer v času
od objave tega sklica do vključno 25. 6.
2002. Prijave so pravočasne, če na sedež
družbe, naslovljeno na Oddelek sekretaria-
ta, prispejo do vključno 25. 6. 2002.

Pooblaščenci za zastopanje delničar-
jev se v enakem roku prijavijo s pooblasti-
lom.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nic, ki jih bo banka zagotovila delničarjem
najkasneje na dan skupščine. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pre-
dloženo banki v pisni obliki in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum izdaje pooblastila ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg
dneva in kraja izdaje pooblastila še ime,
priimek in naslov pooblaščenca ter firmo
in podpis zakonitih zastopnikov pooblasti-
telja. Zakoniti zastopniki družb morajo na
dan skupščine predložiti izpisek iz regis-
tra, iz katerega izhaja, da so zastopniki
delničarja, in ki ne sme biti starejši od
sedem dni.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta
po predlogu uprave in nadzornega sveta,
letno poročilo in druga gradiva, ki so podla-
ga za odločanje skupščine pri posameznih
točkah dnevnega reda, so na vpogled v Od-
delku sekretariata Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2, Ljublja-
na, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

uprava
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

nadzorni svet
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 83/2001 S-69604
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 83/2001 sklep z
dne 16. 5. 2002:

Poravnalni senat na osnovi načrta finan-
čne reorganizacije in vseh priloženih doku-
mentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL verjet-
nih terjatev po 54/III členu ZPPSL, v skladu
z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje narok za
prisilno poravnavo med dolžnikom: Mesar-
stvo Šentjur d.d., Proizvodnja in prede-
lava mesa, Šentjur, Cesta Leona Dobro-
tinška 15, Šentjur in njegovimi upniki, ki
bo dne 10. 7. 2002 ob 12.30 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
poravnalemu senatu; upniki - pravne osebe
naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je pod-
pisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, po-
oblaščena za zastopanje upnika. Pri glaso-
vanju se bodo štele samo tiste glasovnice,
ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2002

St 15/94 S-69603
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št St 15/94 sklep z dne 16. 5. 2002:
1. Stečajni postopek zoper stečajno ma-

so stečajnega dolžnika: Montana, Pridobi-
vanje in predelava nekovinskih rudnin
p.o., Mala Pirešica 5/b, Petrovče, se za-
ključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2002

St 47/2002 S-69602
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

47/2002 z dne 16. 5. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Sa-
djarstvo Lenart d.o.o. Lenart ter odredilo
imenovanje upniškega odbora v sestavi:

1. Banka Celje d.d., Vodnikov trg, Ce-
lje,

2. Zavarovalnica Maribor d.d., Cankar-
jeva 3, Maribor,

3. Inpos d.o.o. Celje, Opekarniška 3,
Celje,

4. Tesarstvo Hudovernik d.o.o., Gornji
Doliš 56, 2382 Mislinja,

5. Ivica Šilec, Spodnja Voličina 84b,
2232 Voličina.

II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Dragica Razboršek, zaposlena v Fi-
nea Holding d.o.o., Svetozarevska 10, Ma-
ribor.

Objave sodišč
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki

so nastale do dneva nabitja oklica o začet-
ku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave v Uradnem listu RS.

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. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 5. 2002

St 43/2002 S-69601

To sodišče je s sklepom opr. št. St
43/2002 z dne 15. 5. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom PIK
Tovarna perila in konfekcije d.d., Mari-
bor, Ulica Kraljeviča Marka 5.

Matična številka dolžnika je 5037085,
šifra njegove dejavnosti pa 18.230.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi dokazili 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 toč-
ke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Dragica Razboršek, zaposlena pri
Finea Holding d.o.o., Maribor, Vita Kraig-
herja 10.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

2. Elektro Maribor Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d., Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2,

3. Tekstina Tekstilna industrija Ajdovšči-
na d.d., Ajdovščina, Tovarniška cesta 5,

4. Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor,
Cankarjeva 3,

5. delavska zaupnica Jerena Maurič,
Maribor, Navršnikova 14.

Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko na-
slovnega sodišča dne 15. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2002

St 62/99 S-69600
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

v stečajni zadevi Splošna stavbena dru-
žba Storitve in trgovina d.d. - v stečaju,
Maribor, Zagrebška 20, dne 9. 7. 2002
v sobi št. 330 ob 9. uri narok za obravna-
vanje osnutka za glavno razdelitev.

Upniki lahko pregledajo osnutek za glav-
no razdelitev v pisarni oddelka za gospo-
darsko sodstvo (soba št. 217) vsak pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2002

St 2/2002 S-69599

To sodišče je po predsednici stečajne-
ga senata okrožne sodnice - svetnice Ane
Kodrič v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Neapolis, projektiranje, trgovina
in svetovanje d.o.o., Ljubljanska 6, No-
vo mesto, ki ga zastopata odvetnika Igor
Smolej in Sabina Smolej iz Novega me-
sta, dne 22. 4. 2002 sklenilo:

Sklep tega sodišča opr. št. St 2/2002
z dne 14. 3. 2002 se v prvem odstavku
izreka popravi tako, da se matična števil-
ka 5813786 nadomesti s pravilno števil-
ko 5427517.

V ostalem ostane izrek nespremenjen.
Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 4. 2002

St 52/2001 S-69598

To sodišče je s sklepom opr. št. St
52/2001 z dne 15. 5. 2002 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dol-
žnikom Avtoservis Batič, Alojz Batič
s.p., Korte 12/A, Izola (vpisan v vpisnik
podjetnikov posameznikov pod št.
13-0573-94 pri DURS, Davčni urad Ko-
per, Izpostava Izola).

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2002

St 49/2001 S-69597

To sodišče je s sklepom z dne 14. 5.
2002, opr. št. St 49/2001, sklenilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Lival
tlačno litje Al-zlitin in izdelovanje ko-
vinskih izdelkov, d.o.o., Volče 5, Koša-
na, matična številka 5486971, šifra de-
javnosti 27.420, ki se je začel kot redni
stečajni postopek, nadaljuje po pravilih o
skrajšanem stečajnem postopku.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2002

St 2/2002 S-69596

Poravnalni senat dolžnika Vega, Po-
djetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, posredništvo d.o.o. Skakovci 15,
razpisuje narok za prisilno poravnavo, ki
bo dne 10. 6. 2002 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. 12 tega sodišča.

Na narok so vabljeni upniki dolžnika, ki
si lahko predlog načrta finančne reorgani-
zacije ogledajo pri tem sodišču na stečaj-
nem oddelku v sobi št. 413/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2002

St 149/2001 S-69595

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Etna d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 106 za dne 17. 6. 2002 ob
12. uri v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finan-
čne reorganizacije ogledajo pri sodišču v
sobi 312 in 313 med uradnimi urami v
ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002
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St 31/02 S-69594
To sodišče je s sklepom z dne 30. 4.

2002 pod opr. št. St 31/02 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Kej
Trade Berisha k.d., Černetova 17, Ljub-
ljana, matična številka: 5604079, šifra de-
javnosti: 51.700.

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, preračuno po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (30. 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 upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Racaj k.d., Celovška 166, Ljubljana,
– Bordax d.o.o., Letališka c. 6, Ljublja-

na,
– RS, Ministrstvo za finance, ki jo zasto-

pa Državno pravobranilstvo RS,
– SIB Slovenska investicijska banka d.d.,

Čopova 28, Ljubljana,
– Sladjan Stankovič, predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 30. 4. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 5. 2002

St 68/2002 S-69593
To sodišče je s sklepom St 68/2002

dne 16. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom G gradnje, gradbeni inže-
niring, vzdrževanje d.o.o., Zaloška ce-
sta 69, Ljubljana, matična številka
1339214, šifra dejavnosti 45.210.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

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 12.45 uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2002

St 94/2001 S-69592
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom ABC TGM d.o.o., Trbovlje,
Globušak 6 za dne 17. 6. 202 ob 12.30 v
sobi 368/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. 5. 2002

St 25/2002 S-69590
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Induplati Tekstil d.o.o.,
Domžale, Kamniška c. 24 za dne 17. 6.
2002 ob 13. uri v sobi 368/III tega sodi-
šča.

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. 5. 2002

St 112/2001 S-69591
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

112/2001 dne 13. 5. 2002 v stečajnem
postopku nad dolžnikom A Sistem Stare in
ostali d.n.o., Stegne 21, Ljubljana zaklju-
čilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002

St 117/2001 S-69510
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Proline d.o.o. – v stečaju, Ljub-
ljana, Stegne 11, za dne 12. 6. 2002 ob
9. uri v sobi 307/III tega sodišča razpisuje
narok za ustanovitev tričlanskega upniške-
ga odbora.

Upniki, ki so prijavili terjatve v stečajnem
postopku pozivamo, da podajo predloge o
članih upniškega odbora in predložijo so-
glasje upnikov za sodelovanje v upniškem
odboru.

Okrožno sodišče v Ljubjani
dne 13. 5. 2002

St 11/2000-5 S-69511
1. Z dnem 14. 5. 2002 se začne posto-

pek prisilne poravnave zoper dolžnika Inge-
ko, ekološki inženiring in trgovina d.o.o.,
Murska Sobota, Lendavska 5/a.

2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti
št. 51900-695-45335, sklic na št.
0501-0011-112002 položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT, v
roku 30 dni.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prija-
vi terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu
sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavlje-
ne terjatve, vendar najmanj 1.700 SIT in
največ 34.000 SIT. Sodna taksa se plača
na žiro račun sodnih taks Okrožnega sodi-
šča 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. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
toček.

5. Za upravitelja postopka prisilne po-
ravnave se postavi dr. Štefan Ščap iz Mur-
ske Sobote, Ulica ob progi št. 53.

6. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit 14. 5. 2002 na oglasno
desko sodišča.

II. odredilo:
Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki

ga sestavljajo naslednji upniki:
– DURS, Davčni urad Murska Sobota,

Slomškova št. 1,
– NLB Divizija Pomurja d.d. Murska So-

bota, Trg zmage št. 7,
– Projekt inženiring d.o.o. Lendava,

Mlinska št. 17,
– SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina

št. 4 in
– Drago Karakatič, predstavnik delavcev

dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 14. 5. 2002

St 10/2002 S-69512
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/2002, z dne 14. 5. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Gaš-
per Nada s.p., Lesna predelava, Mari-
borska cesta 22, Radlje ob Dravi, matič-
na številka dolžnika 5049176, šifra dejav-
nosti dolžnika 1116-lesna predelava ter
odredilo imenovanje upniškega odbora v se-
stavi:

– Žaga Gašer d.o.o., Spodnja Vižinga
69, Radlje ob Dravi,

– RS Ministrstvo za finance, Jesenkova
3, Ljubljana,

– Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarje-
va 3, Maribor,

– Leitz Orodja d.o.o., Kranj, Savska 14,
– Mavc Vinko, Vuhred 52, Vuhred, kot

delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se

določi mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ek.,
Naverški vrh 3/c, Ravne na Koroškem.

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 sklenitev prisilne poravnave v Ura-
dnem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev, z
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obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglsno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 5. 2002

St 33/2000 S-69513
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom Kormetal Družba za predelavo
barvastkih kovin, plastike in storitve d.d.,
Žerjav 79, Črna na Koroškem.

II. Odslej se firma dolžnika glasi Korme-
tal Družba za predelavo barvastih kovin, pla-
stike in storitve d.d., Žerjav 79, Črna na
Koroškem – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. jur. Tone Kozelj, odvetnik iz Slo-
venj Gradca, Glavni trg 39.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
4. 9. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnje-
ga sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica. Vlogo mora-
jo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z naved-
bo žiro računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s predpisano sodno tak-
so in jo dokumentirati z ustreznimi listinami.

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 5. 2002

St 38/2000 S-69514
To sodišče je s sklepom št. St 38/2000

z dne 8. 5. 2002 začelo in takoj zakjučilo
stečajni postopek proti dolžniku Sahit Mori-
na s.p., Pot na Zajčjo goro 78, Sevnica,
ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za
poplačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 5. 2002

St 37/2000 S-69515
To sodišče je s sklepom št. St 37/2000

z dne 8. 5. 2002 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Mustafa
Oruči s.p., Planinska 29, Sevnica, ker
premoženje dolžnika ne zadošča niti za po-
plačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 5. 2002

St 35/99 S-69516
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi MTT
TT d.d. – v stečaju, Maribor, dne 17.
6. 2002 ob 11. uri v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2002

St 44/2002 S-69517
To sodišče je s sklepom opr. št. St

44/2002 z dne 10. 5. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Ma-
scom, montaža in trgovina d.o.o., Kraig-
herjeva 19/a, Lenart, ter odredilo imeno-
vanje upniškega odbora v sestavi:

1. Republika Slovenija,
2. Nova KBM d.d. Maribor, Vita Kraig-

herja 4, Maribor,
3. Merkur d.d. Kranj, c. na Okroglo 7,

Naklo,
4. Termin d.o.o. Maribor, Strossmayer-

jeva 13, Maribor,
5. Silvin Svenšek, Lackova c. 154, Lim-

buš.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se

določi Majda Jaki, Bezenškova 74, Mari-
bor.

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 sklenitev 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 10. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 5. 2002

St 22/2002-9 S-69518
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 22/2002 sklep z dne 10. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zorko Zoran s.p., Music ZZ Project, Har-
je 3/f, Laško (matična števika 1307193),
se začne in takoj zaključi v skladu z dol. čl.
99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zorko Zoran s.p.,
Music ZZ Project, Harje 3/f, Laško (matič-
na številka 1307193), iz pristojnega regis-
tra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 5. 2002

St 31/2002 S-69519
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 31/2002 sklep z dne 10. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnico: Maj-
da Simončič s.p., Market Nace, Vrhovo
60, Radeče (matična številka 5070264)
se začne in takoj zaključi v skladu z 99/I
členom ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo
v stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
tega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajne dolžnice: Majda Simončič
s.p., Market Nace, Vrhovo 60, Radeče (ma-
tična številka 5070264), iz pristojnega re-
gistra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 5. 2002

St 89/2001 S-69520
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 89/2001 sklep z dne 10. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
VAS, Storitve, proizvodnja, trgovina
d.o.o., Ojstro 28, Laško (matična števika
5731585), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev za dne 3. julija 2002 ob
14. uri, soba št. 106/I tega sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajne dolžnika: Vas, Storitve, pro-
izvodnja, trgovina d.o.o., Ojstro 28, Laško
(matična številka 5731585), iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 5. 2002

St 14/2002 S-69521
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 14/2002 sklep z dne 14. 5.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Koren Zora s.p., Turistčna agen-
cija “Herman Celjski”, Krekov trg 1, Ce-
lje (matična številka: 5874816).

Odslej se firma glasi: Koren Zora s.p.,
Turistična agencija “Herman Celjski”, Kre-
kov trg 1, Celje (matična številka: 5874816)
– v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
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sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. septembra 2002 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 14. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2002

St 102/2001 S-69522
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 102/2001 sklep z dne 9. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Trend, Računalniški inženiring d.o.o.,
Efenkova 61, Velenje (matična številka:
5299438), se zaključi v skladu z dol. čl.
99/II ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Trend, Računal-
niški inženiring d.o.o., Efenkova 61, Vele-
nje (matična številka: 5299438), iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2002

St 23/2002 S-69523
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 23/2002 sklep z dne 14. 5.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Strigida, Podjetje za audio in vi-
deo storitve d.o.o., Trubarjeva 50, Celje
(matična številka: 5612829).

Odslej se firma glasi: Strigida, Podjetje
za audio in video storitve d.o.o., Trubarjeva
50, Celje (matična številka: 5612829) – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-

sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. septembra 2002 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 14. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2002

St 41/2002 S-69524
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

41/2002 z dne 15. 5. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom VI-
BIS d.o.o., trgovina, gostinstvo, šport, tu-
rizem, Kragujevških žrtev 10, Maribor,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

1. Simetry d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana,
2. DA-MI-GRO d.o.o., Sokolska 19, Ma-

ribor,
3. Lija d.o.o., Jadranska 27, Maribor,
4. Fructal d.d., Tovarniška c. 7, Ajdov-

ščina,
5. Anton Horvat, Betnavska c. 180, Ma-

ribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se

določi Dušan Marin, stanujoč Štantetova 4,
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 sklenitev 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 15. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2002

St 98/2001 S-69525
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Opekarna Pragersko d.d., Ptujska c.
37, Pragersko, dne 18. 6. 2002 ob 9. uri
v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2002

St 5/2002 S-69526
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave

nad Zrcalo računalniške storitve d.o.o.,
Glavni trg 17/b, Maribor, dne 18. 6. 2002
ob 11. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 2002

St 2/96-187 S-69527
Po prvem odstavku 169. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Industri-
ja konfekcije Velika Polana p.o. – v ste-
čaju, Velika Polana št. 106, zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 5. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 2002/00032 IZ-5315
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00032, ki ga je dne 5. 3. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 2, v
pritličju stanovanjske stavbe z oznako “A”
na naslovu Prevoje 160, Lukovica, v izmeri
44,95 m2, skupaj s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču, na katerem stav-
ba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah. Stano-
vanjska stavba stoji na parceli št. 1162/5,
vl. št. 918 k.o. Prevoje, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 2. 2002

In 01/00140 IZ-8775
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Domžalah, opr. št. In
2001/00140 z dne 11. 3. 2002, se opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, in sicer poslovni prostor v izmeri
75 m2, ki se nahaja v poslovno stanovanj-
skem objektu SPB 1/I. faza Center Domža-
le, v Domžalah, Ljubljanska 80, ki je last
dolžnika Biro 71 d.o.o., Ljubljana, Mestni
trg 19.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe zaradi izterjave terjatve v višini
9,516.974,60 SIT s pp, upnika A1, investi-
cijsko upravljanje d.d., Ljubljana, Vodovo-
dna 93.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 4. 2002

Z 2002/00094 IZ-8862
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00094, ki ga je dne 25. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
A.13, v skupni izmeri 39,64 m2 in obsega
predprostor 2,54 m2, kuhinjo, dnevni pro-
stor z jedilnico v skupni izmeri 15,97 m2,
spalnico v izmeri 13,02 m2, kopalnico v
izmeri 5,18 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjskega objekta, stoječega na
parcelah št. 4693/1, 4694/1, 6497/5,
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4696/2, 4693/2 in 4697/4, vse k.o. Dom-
žale. K stanovanju spada tudi shramba v
kleti objekta z oznako A.13, v površini
2,93 m2 in parkirno mesto, ki je označeno s
št. 4, ki je last dolžnika in zastavnega dolžni-
ka, zastavna pravica v korist upnice Banke
Domžale, d.d., Domžale, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 4. 2002

Z 25/2002 IZ-5284
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve
dolžnice Gine Bokalj, v višini 7,200.000
SIT s pripadki, pod pogoji iz neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. Sv
206/2002 z dne 29. 1. 2002, in sicer na
stanovanju št. 5, v stanovanjski stavbi v Kam-
niku, na naslovu Matije Blejca 14, Kamnik,
v drugem nadstropju v izmeri 62,62 m2 ter s
kletnim prostorom št. 5, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stoji stavba, in funkcionalnem zemljišču ter
skupnih delih, objektih in napravah. Stano-
vanjska stavba stoji na parc. št. 1239 in
1240/1, k.o. Podgorje.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rube-
ža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 28. 2. 2002

Ig 103/2002 IZ-8845
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika Rovšek Mirana zaradi plačila
denarne terjatve dolžnika Hančič Marjana, v
višini 2,135.554 SIT s pp, in sicer na dvo-
sobnem stanovanju v pritličju stanovanjske-
ga bloka, na katerem ni številke stanovanja,
ampak le napis na vratih Hančič Marjan, na
naslovu Črna 15 v Stahovici.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 4. 2002

Z 2002/00229 IZ-5313
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00229, ki ga je dne 21. 2. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v dru-
gem nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani,
Slovenčeva 95, stoječe na parceli št. 17/1,
vpisani v z.k. vložku št. 650, k.o. Brinje I,
kar v naravi predstavlja poslovne prostore v
desni polovici drugega nadstropja, gledano
s strani glavnega vhoda, v čisti neto izmeri
111,63 m2, s pripadajočim deležem na
skupne prostore v isti etaži, ki znaša 14 m2,
kar znaša skupaj 125,63 m2 in pripadajo-
čim sorazmernim deležem na skupne pro-
store, dele, objekte in naprave celotne stav-
be, kakor tudi sorazmerni del stavbišča in
funkcionalnega zemljišča, ki je razviden iz
kopije katastrskega načrta, ki je priloga št.
2 k prodajni pogodbi in sorazmerni del zem-
ljišča na parc. št. 17/7, vpisani v z.k. vložku
650, k.o. Brinje I ter eno parkirno mesto na
parc. št. 17/1 ali 17/7, vpisani v z.k. vložku

650, k.o. Brinje I, ki je last dolžnika, na
podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine
št. 2/01 z dne 28. 12. 2001 in aneksa št. 1
k pogodbi o prodaji nepremičnine št. 2/01
z dne 25. 1. 2002, sklenjenih med proda-
jalcem Kern 90 d.o.o., Ljubljana in dolžni-
kom kot kupcem ter na poslovnem prostoru
– lokalu št. L-A s skladiščem, ki se nahajajo
v poslovno stanovanjskem objektu št. 1a,
stoječem na parc. št. 192/18, 197/15,
197/13, 197/9, k.o. Tabor, v Ljubljani, v
stanovanjskem delu ureditvenega območja
CO 5/3 Zdravstveni dom – južni del, kar
predstavlja površino etaže v pritličju in I.
kleti, v izmeri 54,58 m2 in skladišča v izmeri
26,04 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah, ki služijo objektu kot celoti ter na
ustreznem deležu stavbišča ter funkcional-
nega zemljišča, ki je last dolžnika, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
1999, sklenjene med prodajalcem Hypo –
Leasing, d.o.o., Ljubljana in dolžnikom kot
kupcem, s prepovedjo razpolaganja z za-
rubljenimi nepremičninami, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 15,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2002

Z 2002/00433 IZ-7515
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00433, ki ga je dne 9. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju v skup-
ni površini 39,64 m2, z oznako IV. 4/23-E,
ki se nahaja v četrtem nadstropju stanovanj-
ske stavbe na Cesti 24. junija 37 v Ljubljani,
s pripadajočo solastninsko pravico na zem-
ljišču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, ki stoji na parcelah, vpisanih
pri vl. št. 1094/9, 1094/16, 1094/10, vpi-
sanih pri vl. št. 2008, k.o. Črnuče, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 21. 11. 2001, sklenjene s proda-
jalcema Tomažem in Milevo Porenta, Vele-
sovo 1, Cerklje na Gorenjskem, s prepove-
djo odtujitve in obremenitve, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6,600.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

Z 2002/00451 IZ-7516
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00451, ki ga je dne 9. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 7, v
skupni izmeri 72,42 m2, ki se nahaja v dru-
gem nadstropju stanovanjske stavbe na Ple-
šičevi 10 v Ljubljani, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ki
stoji na parc. št. 1152/2, vpisani pri vl. št.
2058, k.o. Dravlje, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14.
12. 2001, sklenjene s prodajalcema Alek-
sandrom Sašom Bizjakom in Tatjano Bizjak

iz Ljubljane, s prepovedjo odtujitve in obre-
menitve, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 6,500.000 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2002

Z 2002/00407 IZ-7517
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00407 z dne 9. 4. 2002,
je bilo enosobno stanovanje v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, na naslovu Polje cesta
VIII/2, št. 9, v pritličju, v izmeri 36,69 m2, s
pripadajočo solastninsko pravico na zemlji-
šču, na katerem stavba stoji in funkcional-
nem zemljišču ter na skupnih delih, objektih
in napravah, ki stoji na parc. št. 556/1,
vpisanih pod vl. št. 486, k.o. Slape in je last
dolžnika Rekić Sajida, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 19. 5. 1992, sklenje-
ne s prodajalcem Splošnim gradbenim po-
djetjem Slovenija ceste Tehnika Obnova,
Ljubljana in aneksa št. 1 h kupoprodajni
pogodbi z dne 19. 5. 1992, sklenjenega
dne 20. 9. 1996, s prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem SCT, d.d., Ljubljana,
z dnem 9. 4. 2002 zarubljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,332.000 SIT s pp do dol-
žnice Sutke Rekić in v znesku 2,968.000
SIT s pp do dolžnika Sajida Rekić.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2002

Z 2002/00369 IZ-7518
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00369, ki ga je dne 4. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na petsobnem stanovanju v stano-
vanjski stavbi B/I v Ljubljani, Dunajska ce-
sta 196, št. 23, v mansardi, v izmeri
131,93 m2, s shrambo št. 23 ter s pripada-
jočo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in funkcionalnem zem-
ljišču ter na skupnih delih, objektih in napra-
vah, ki stoji na parcelah št. 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 403/1, 403/3, 406, 407, 408,
340 in 1809, vpisani pri vl. št. 1342, k.o.
Stožice, ki je last dolžnikov, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 367/01 z dne
19. 10. 2001 in dogovora h kupoprodajni
pogodbi št. 367/01 z dne 11. 11. 2001, ki
sta ju sklenila z Reality Kranj, d.o.o., Kranj
in Zil Inženiring, d.d., Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,068.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2002

Z 2002/00438 IZ-7519
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00438, ki ga je dne 4. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 54, v skupni izme-
ri 46,10 m2, ki se nahaja v drugem nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Njegoše-
va 6, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
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zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
343, vpisani v vl. št. 173, vse k.o. Šempe-
ter, ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe
o medsebojni zamenjavi stanovanj z dne
22. 10. 1992, sklenjene med Hozić Sefu-
dinom in dolžnikom Milanom Prašničkim,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,900.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2002

Z 2002/00439 IZ-7521
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00439, ki ga je dne 10. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 24, v skupni
izmeri 28,51 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Polje cesta XII/2, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču, na katerem stav-
ba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na
skupnih delih, objektih in napravah, vse vpi-
sano na parc. št. 967/1, vl. št. 486, k.o.
Slape, ki je last dolžnice, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 26. 10. 2001, sklenjene
s prodajalcem Letić Mirsadom iz Ljubljane,
s prepovedjo odtujitve in obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 5,335.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2002

Z 2002/00477 IZ-7547
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00477, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 10, v skupni izme-
ri 127,75 m2, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju stanovanjskega objekta na naslovu
Žaucerjeva 22, Ljubljana, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 1274/1, 1274/3, 1273/2, 1273/2,
1275/4, 1272, 1285/6, 1271/1,
1271/2, 1270/9, 1270/4 in 1270/3, vpi-
sani v vl. št. 3111, vse k.o. Vič, ki je last
dolžnika in zastaviteljice, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 19. 11. 1986, sklenjene
s prodajalcem Gradbenim podjetjem Gro-
suplje, n.sol.o., Grosuplje, s prepovedjo od-
tujitve in obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002

Z 2002/00265 IZ-7549
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00265, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 65,
ki se nahaja v 8. nadstropju objekta B, vhod
1, stanovanjske hiše, na naslovu Vodnikova
ulica 8, v skupni izmeri 46,65 m2 in kletnim
prostorom, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem

zemljišču, stoječem na parc. št. 1047, k.o.
Stara Cerkev, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 12. 2001
in aneksa z dne 20. 12. 2001, sklenjenih
med prodajalcem Alešem Zajcem in dolžni-
kom kot kupcem, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,900.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002

Z 2002/00424 IZ-7550
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00424, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 46, v VII. nadstro-
pju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Kogoje-
va 1, v skupni izmeri 85,90 m2, s pripadajo-
čo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in funkcionalnem zem-
ljišču ter na skupnih delih, objektih in napra-
vah, ki stoji na parc. št. 809/7, vpisani pod
vl. št. 1083, k.o. Dravlje, ki je last zastavite-
lja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
20. 7. 1993 ter aneksa h kupoprodajni po-
godbi z dne 22. 1. 2002, sklenjenih z Re-
publiko Slovenijo, Ministrstvom za obram-
bo, kot prodajalcem in zastaviteljem kot kup-
cem, s prepovedjo odtujitve in obremeni-
tve, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002

Z 2002/00620 IZ-7576
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00620, ki ga je dne 10. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, ki se naha-
ja v pritličju objekta B4, v izmeri 99,49 m2,
shrambi št. 1 v pritličju objekta, v izmeri
4,30 m2 in parkirnem mestu št. 44, v
garažnem objektu pod nizom B, locirano v
soseski Nove Poljane, ki je last zastavitelji-
ce, na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 9. 1999, sklenjene s prodajalcem Imos,
Investicijske gradnje, d.d., Dunajska 56,
Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in obreme-
nitve, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 13,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2002

Z 2002/00264 IZ-8762
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00264, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 5,
v I. nadstropju, v izmeri 81,36 m2, na naslo-
vu Ulica bratov Učakar 28, v Ljubljani, sku-
paj s pripadajočo solastniško pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in funkci-
onalnem zemljišču ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah, vpisanih na parcelni št.
2219/2, k.o. Zgornja Šiška, ki je last dol-
žnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne
17. 12. 2001, sklenjene s prodajalko Re-
publiko Slovenijo, Ministrstvom za obram-

bo, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in na-
daljnje obremenitve, zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,378.485 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00447 IZ-8764
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00447, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
47, v izmeri 50,33 m2, v VI. nadstropju sta-
novanjske stavbe na Preglovem trgu 1 v
Ljubljani, s pripadajočo solastninsko pravi-
co na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, ki stoji na parce-
lah, vpisanih pri vl. št. 599/3, 602/1, 601,
600 in 597, vpisanih pri vl. št. 1069, k.o.
Moste, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 11. 1. 2002 ter
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
21. 1. 2002, sklenjenih s prodajalcem Ko-
rać Muradijo, Ravne 9, Tržič, s prepovedjo
odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT in 2,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00489 IZ-8766
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00489, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 48,
v izmeri 73,11 m2, v XI. nadstropju stano-
vanjskega bloka na naslovu Bratovševa plo-
ščad 20, Ljubljana, s pripadajočo shrambo
v kleti bloka ter s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter pravico uporabe na funkcionalnem
zemljišču stanovanjskega bloka, ki je last
dolžnikov, na podlagi pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene dne 24. 12. 2001
med prodajalcem Tomažem Slakom iz Ljub-
ljane, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 140, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 31.385 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00476 IZ-8767
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00476, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
10/09, v skupni izmeri 59,15 m2, v X. nad-
stropju stanovanjske stavbe na Brilejevi 9 v
Ljubljani, s pripadajočo solastninsko pravi-
co na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, ki stoji na parc. št.
96/1, vpisani pri vl. št. 1761, k.o. Dravlje,
ki je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 10. 2001, sklenjene s
prodajalcema Rodić Nenadom in Rodić Lju-
bico, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
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obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,960.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00437 IZ-8778
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00437, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 19, v skupni
izmeri 69,81 m2, v tretjem nadstropju sta-
novanjske stavbe na Fabianijevi 27 v Ljub-
ljani, s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in funkci-
onalnem zemljišču ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah, ki stoji na parc. št. 1694,
vpisani pri vl. št. 1564, k.o. Bežigrad, ki je
last dolžnice Tamare Brodnik, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 1. 2002,
sklenjene s prodajalko Viktorijo Belič, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 5,650.000 SIT in 3,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00494 IZ-8781
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00494 z dne 11. 4. 2002,
je bilo stanovanje št. 46, v 5. nadstropju na
naslovu Beblerjev trg 9, Ljubljana, ter sola-
stni delež na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču stavbe, ki stoji na parc. št. 1/17,
vl. št. 72, k.o. Nove Jarše, last zastaviteljev
Merčnik Rajmunda in Marije, Beblerjev trg
9, Ljubljana, z dnem 11. 4. 2002 zarublje-
no v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini
9,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002

Z 2002/00450 IZ-8817
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00450, ki ga je dne 18. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanova-
nju št. 69, v izmeri 36,36 m2, v desetem
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Kvedrova 5, s pripadajočo solastninsko pra-
vico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah stavbe, ki stoji na
parc. št. 8/6, vpisani pri vl. št. 77, k.o.
Nove Jarše, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 14. 11. 2001,
sklenjene s prodajalko Anjo Zaletelj, Kve-
drova 5, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2001/02114 IZ-8818
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02114, ki ga je dne 18. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trgovinskem lokalu Drogeri-
ja Sanja, v tlorisni izmeri 43 m2, v pritličju
zgradbe na Rojčevi 18 v Ljubljani, s pripa-
dajočimi skupnimi prostori na parc. št. 991,
999, 1001, 1002 in drugih, vse k.o. Mo-
ste, ki je last dolžnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji poslovnega pro-
stora št. 93/73 z dne 18. 7. 1973, sklenje-
ne s prodajalcem Komunalno podjetje Rast
Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadalj-
nje obremenitve v korist upnika, zastavna
pravica v korist upnika Hypo Leasing, d.o.o.,
Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
632.930,17 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00440 IZ-8834
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00440, ki ga je dne 18. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 62,
ki se nahaja v prvem nadstropju objekta GT
Center, na naslovu Brnčičeva 13, Ljubljana,
v izmeri 38,70 m2 ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
881/3, 881/13, 869/2, 868/3, 867/1,
883/1, 887/2, 881/5, 911/6, 911/4,
886/2, 885/5, 885/3, 1058/3, 1055/2,
1056/2, 1056/3, 912/4, 912/2, 881/11,
672/2, 677/2, 672/3 in 678/1, vse k.o.
Črnuče, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 20. 1. 1995, skle-
njene s prodajalcem Termika, p.o., Ljublja-
na, Podjetje za izolacijski inženiring, ter z
rubežem na stanovanju št. 15, v IV. nadstro-
pju stanovanjskega bloka v Ljubljani na Ma-
jaronovi ulici 6, v izmeri 69,05 m2, ter na
skupnih objektih in napravah stanovanjske-
ga bloka ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnika in zastaviteljice,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 11. 11. 1991, sklenjene s
prodajalko Republiko Slovenijo, s prepove-
djo odtujitve in nadaljnje obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 19,660.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2002

Z 2002/00418 IZ-8836
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00418, ki ga je dne 19. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju in
kabinetu št. 24, tip 11, v izmeri 50,15 m2,
ki se nahaja v IV. nadstropju lamele 6, sta-
novanjske stavbe v Ljubljani, Glinškova plo-
ščad 6, ki je last dolžnikov, na podlagi po-
godbe št. L-375 BV/ca, sklenjene dne 9. 2.
1976 s prodajalcem Splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Koper, zastavna pravi-
ca v korist upnice Zveze bank, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Paulit-
schgasse 5-7, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 30.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00228 IZ-8837
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00228 z dne 19. 4. 2002,
je bila garsonjera št. 12, v izmeri 30,15 m2,
v IV. nadstropju, stopnišče 4, trakt A, blok
U7, v soseski SV-4, na naslovu Reška 29,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 1628,
1629, 1630, 1639/1, 1630/2, 1640 in
1641, vse k.o. Vič, ki je last dolžnika, na
podlagi darilne pogodbe z dne 15. 1. 1994,
sklenjene z darovalko Ireno Baukircher iz
Pivke, z dnem 19. 4. 2002 zarubljena v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 31.600 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2002

Z 2002/00436 IZ-8838
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00436, ki ga je dne 19. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 48, v skupni izmeri 101,50 m2, ki se
nahaja v stanovanjskem bloku v VII. nad-
stropju v ulici Metoda Mikuža št. 18 v Ljub-
ljani, vpisanega na parc. št. 1294/30,
1292/3 in 1293/8, pri vl. št. 857, 1563 in
1770, vse k.o. Bežigrad, ki je last zastavite-
ljev, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 18. 10. 1996, sklenjene s prodajalce-
ma Vincencijem in Zvonislavo Klančar, Me-
toda Mikuža 18, Ljubljana, s prepovedjo
odtujitve in nadaljnje obremenitve v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 21,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/02145 IZ-8839
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02145, ki ga je dne 16. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju s
kabinetom št. 1, v izmeri 51,44 m2, v pritli-
čju stanovanjske hiše v Ljubljani, Gestrinova
5, stoječe na parc. št. 214/1, vl. št. 46,
k.o. Poljansko predmestje, ki je last dolžni-
ce, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 28. 7. 2001 s prodajalcema
Evo Kocuvan in Damijanom Snojem, s pre-
povedjo odtujitve in obremenitve, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt, d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 51.400
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2002

Z 2002/00218 IZ-8841
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00218 z dne 19. 4. 2002,
je bilo stanovanje št. 57, v izmeri 84,08 m2,
ki se nahaja v VII. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Brodarjev trg 11 (prej Trg
oktobrske revolucije 13 oziroma Brodarjev
trg 13), stoječe na zemljišču parc. št.
1185/2, 1184/3, 1183/2 in 1182/2, vse
k.o. Moste, s pripadajočo kletjo in s sola-
stninskim deležem v razmerju vrednosti sta-
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novanja glede na skupno vrednost etažne
lastnine v celi hiši, na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah stavbe ter na
pripadajočem stavbišču, ki je last dolžnika
ter poroka in plačnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja, katero
sta dne 11. 11. 1991 sklenila s prodajalko
Krajevno skupnostjo Nove Fužine, Ljublja-
na, z dnem 19. 4. 2002 zarubljeno v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 51.480 EUR v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2002

Z 2002/00065 IZ-8872
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00065 z dne 24. 4. 2002,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 31, v
izmeri 67,91 m2, ki se nahaja v III. nadstro-
pju stanovanjskega objekta C-4, na naslovu
Ulica Metoda Mikuža 10, Ljubljana, v sose-
ski BS 2/2 Rapova jama, stoječega na parc.
št. 1260/5 in 1294/38, obe k.o. Bežigrad,
ki je last zastaviteljice, na podlagi soinvesti-
torske pogodbe št. 16/84, sklenjene dne
9. 11. 1984 z Zavodom za izgradnjo Ljub-
ljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, ter dveh
aneksov k tej pogodbi, sklenjenih dne
24. 2. 1986, z dnem 24. 4. 2002 zarublje-
no v korist upnika Bank Austria Creditan-
stalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 58.290
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan iz-
plačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2002

Z 2002/00115 IZ-6109
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane št. SV
205/02 z dne 29. 1. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2002/00115 z dne
20. 3. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje
št. 17, ki se nahaja v IV. nadstropju stano-
vanjske hiše, na naslovu Šarhova pot 6,
Ruše, v skupni izmeri 63,68 m2, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 748, vpisani v vl. št. 717,
k.o. Ruše, ki je last dolžnice na osnovi ku-
poprodajne pogodbe št. 68/91 z dne
10. 12. 1991, sklenjene med prodajalko
Tovarno dušika Ruše, Ruše in dolžnico (s
starim priimkom Mohorko) kot kupko, v za-
varovanje denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, v višini 3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2002

Z 2002/00332 IZ-8815
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 385/2002 z dne 4. 4. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00332
z dne 19. 4. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega stanovanje št. 79, v III. nadstropju v
stanovanjskih hiši v Mariboru, Gregorčičeva
21, v skupni izmeri 78 m2, last Marjana
Sreša, v korist upnika Steiermärkische Bank
und Sparkassen, A.G., Sparkassenplatz 4,
A-8011 Graz, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 15.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00208 IZ-8844
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Šoemna iz Ptuja, opr. št. SV
204/2002 z dne 27. 2. 2002, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2002/00208 z dne
25. 4. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
stanovanje št. 7, v II. nadstropju poslovno
stanovanjskega objekta “Vila v Turnerjevi”
na naslovu Hermankova ul. 1 v Mariboru, v
izmeri 92,10 m2, last Dragice in Borisa Jan-
žekoviča, za vsakega do 1/2 celote, v ko-
rist upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Jager-
berg-Wolfsberg, Republika Avstrija, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini 35.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2002

I 155/2001 IZ-8889
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršil-

ni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, ki jo zasto-
pa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper
dolžnico Edito Alibabič, sedaj neznanega
bivališča (prej Bilje 64, Renče), zaradi izter-
jave denarne terjatve, dne 24. 4. 2002 skle-
nilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Editi Alibabič, neznanega bivališča,
postavi začasno zastopnico odvetnico Hildo
Pipan iz Nove Gorice, Kidričeva 9, ki bo
dolžnico zastopala v izvršilni zadevi opr. št.
I 155/2001, vse 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 Novi Gorici
dne 24. 4. 2002

Z 2001/00321 IZ-7474
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zava-

rovanje denarne terjatve, opr. št. Z
01/00321 z dne 19. 3. 2002, je na dvoin-
polsobnem stanovanju št. 18, ki se nahaja v
IV. nadstropju stanovanjske hiše, na naslo-
vu Slavka Gruma 62, Novo mesto, v skupni
izmeri 63,10 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah stavbe ter na stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču parc. št. 877/19, vpi-
sani v vl. št. 808, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, last dolžnika in zastavitelja Primoža
Dulca, Velike Poljane 27, Škocjan in zasta-
viteljice Lučke Pustoslemšek, Grič 10, Ko-
stanjevica na Krki, vsakega v idealnem de-

ležu do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 6. 11. 2001 s prodajalko
Slavko (tudi Slavico) Pavlič, roj. 21. 6.
1965, Slavka Gruma 62, Novo mesto in
kupcema Primožem Dulcem in Lučko Pu-
stoslemšek, z rubežem pridobljena zastav-
na pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
znesek 7,000.000 SIT s pp, razvidnimi iz
citiranega sklepa o zavarovanju proti dolžni-
ku.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 3. 2002

Z 55/2002 IZ-9239
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 530/02 z
dne 18. 4. 2002, zaradi zavarovanja upni-
kove (Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140) denarne terjatve z
zastavno pravico na nepremičnini v lasti za-
stavne dolžnice, zarubi trisobno stanovanje,
označeno s projektno komercialno oznako,
številka 3.S.B.1.V., v prvem nadstropju
kompleksa - stanovanjsko poslovnih enot v
vrstnih hišah III z oznako VH III, enota B, v
izmeri 65,35 m2 ter pripadajoče shrambe v
pritličju, solastnih skupnih prostorov, delov,
objektov in naprav vrstne hiše ter stavbišča,
vse v sorazmernem deležu glede na veli-
kost stanovanja, ki stoji na parc. št. 2777/4,
2781, 2782, 2940/2 in 2947/1, vse k.o.
Izola-mesto, ki ga je zastavna dolžnica pri-
dobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 6. 3. 2002, sklenjene med Družbo z
omejeno odgovornostjo Cembos d.o.o.,
Koper, kot prodajalcem in zastavno dolžni-
co Jeličić Boženko, kot kupcem ter aneksa
k kupoprodajni pogodbi z dne 8. 4. 2002.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 5. 2002

Z 02/00002 IZ-7441
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00002, ki ga je dne 22. 3. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na dolžniku lastnem 1/2
stanovanja, št. 14, v IV. nadstropju večsta-
novanjske hiše v Dravogradu, Robindvor 48,
stoječe na parc. št. 239/2, pripisane pri
vložku 706, k.o. Dravograd, v skupni izmeri
67,50 m2, ki je last do 1/2 dolžnika Jožefa
Smolnikarja in do 1/2 Vlaste Smolnikar, oba
stan. Robindvor 48, Dravograd, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 10.
1993, sklenjene med prodajalcema SGP
Kograd d.o.o., Lesno - tovarno pohištva Pa-
meče d.o.o. in kupcema, dolžnikom Jože-
fom Smolnikarjem in Vlasto Smolnikar, oba
stanujoča Robindvor 48, Dravograd, zastav-
na pravica v korist upnice Republike Slove-
nije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 381.504 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 3. 2002

Z 01/00099 IZ-7469
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v

zadevi zavarovanja upnice Banke Celje d.d.,
Celje, Vodnikova 2, zoper dolžnico in zasta-
viteljico Vlasto Marš s.p., Druge storitvene
dejavnosti, Trg 22, Rogatec, zaradi zastav-
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ne pravice na podlagi sporazuma strank, po
predlogu upnice na podlagi pri notarju Pa-
vlu Rojsu iz Šmarja pri Jelšah sestavljenega
notarskega zapisa z dne 16. 11. 2001, opr.
št. SV 709/01 zaradi zavarovanja upničine
denarne terjatve v znesku 2,130.000 SIT s
pripadki, kot so navedeni v notarskem zapi-
su, v korist upnice dne 27. 2. 2002 opravi-
lo rubež nepremičnine, ki je last dolžnice, in
sicer stanovanja v skupni zmeri 61,18 m2,
ki je locirano v 1. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Trg 22, Rogatec.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 1. 3. 2002

Z 16/2001 IZ-6031
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljublja-
na, Trg republike 2, do dolžnika Ragiba
Delića, Goriška 61, Velenje, je bila po skle-
pu naslovnega sodišča opr. št. Z 166/2001
z dne 7. 1. 2002, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
5,780.000 SIT s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na trisobnem
stanovanju št. 19, v stanovanjski stavbi v
Velenju, Goriška 61,  (stanovanjska stavba
stoji na parc. št. 3332/2, vpisani pri vl. št.
1685, k.o. Velenje), v 4. nadstropju, v sku-
pni izmeri 85,26 m2, ki obsega kuhinjo
13,20 m2, sobo 16,55 m2, sobo 14,55 m2,
sobo 14,55 m2, hodnik 16,22 m2, WC
1,17 m2, kopalnico 4,57 m2, shrambo
0,90 m2, ložo 3,78 m2, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in na funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih, objektih in napravah.
Lastnika stanovanja sta dolžnik Ragib Delić
in zastaviteljica Zumreta Delić, vsak do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
30. 10. 2001, sklenjene med prodajalce-
ma Rop Nado in Rezman Jožetom ter dol-
žnikom in zastaviteljico kot kupcema.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 13. 2. 2002

Z 2002/00025 IZ-6561
Okrajno sodišče na Vrhniki je v zadevi za-

varovanja denarne terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
ki jo zastopa Anton Ribnikar, zoper dolžnika
Justin Matjaža, Kurirska pot 18, Vrhnika, ter
zastaviteljice Zupančič Maje, Viška cesta 49A,
Ljubljana, dne 25. 2. 2002 sklenilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
po 250. členu ZIZ, notarja Mira Košaka z
dne 29. 1. 2002, opr. št. SV 204/02, se
za zavarovanje denarne terjatve upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, zoper dolžnika Matjaža Justi-
na, na podlagi pogodbe o kreditu št.
027-2621/88 z dne 21. 1. 2002, v višini
3,000.000 SIT s spremenljivo obrestno me-
ro, ki je na dan sklenitve pogodbe znašala
4,25% letno in pod drugimi pogoji, razvidni-
mi iz citirane pogodbe, ki je sestavni del
notarskega zapisa sporazuma, dovoli in
odredi popis nepremičnine zaradi ustanovi-
tve zastavne pravice na nepremičnini v lasti
dolžnika Matjaža Justina in Maje Zupančič,
zastaviteljice, vsakega do 1/2, ki ni vpisana

v zemljiški knjigi. Zastavna pravica se zabe-
leži na trisobnem stanovanju, ki se nahaja v
stanovanjski hiši na Vrhniki, na naslovu Ope-
karska 10, Vrhnika, v prvem nadstropju le-
vega dela stavbe, v površini 88,45 m2, sku-
paj z ustreznim solastniškim deležem, na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču parc. št. 747, vpisani v
vl. št. 3170 k.o. Vrhnika, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Vrhniki in se zazna-
muje na original kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 12. 2001, sklenjene med prodajal-
cem Sekirnik Igorjem, Celovška cesta 127,
Ljubljana ter dolžnikom in zastaviteljico kot
kupcema, katera se izroči upnici.

Dolžniku in zazstaviteljici je prepoveda-
no razpolagati s popisano nepremičnino, ker
sicer stori kaznivo dejanje oškodovanja tujih
pravic po 229. členu kazenskega zakonika,
ki se preganja na oškodovančev predlog.

Upnica pridobi s popisom zastavno pra-
vico na nepremičnini.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 25. 2. 2002

Amortizacije

N 219/2001 AM-16099
Na predlog Pecko Leopolda, Slatina 10,

Šmartno v Rožni dolini, ki ga zastopa Aban-
ka, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa odv. Irena
Kočevar iz Ljubljane, se uvaja amortizacija
spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki
naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se
poziva, da v roku 60 dni po objavi oglasa v
Uradnem listu RS uveljavlja svoje zakonite
pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da so vrednostni papirji izgubili svojo prav-
no veljavnost.

Serija BA, vrednost 1, delnice od št.
0008164 do št. 0008216, št. delnic 53,
št. lotov 53.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 74/2002 SR-8801
Okrajno sodišče v Krškem je v pravdni

zadevi tožeče stranke Krošelj Željka, stan.
Ul. Alage Gaje 3, Zagreb, Republika Hrva-
ška, ki ga zastopa odv. Dušan Dornik iz Kr-
škega, zoper toženo stranko neznani dediči
neznanega naslova po pokojnima Švajger Jo-
žetu in Švajger Alojziji, nazadnje stan. Zg.
Pohanca št. 1 in Arnovo selo št. 53, Artiče,
izven naroka dne 19. 4. 2002 sklenilo:

toženi stranki neznani dediči po pokojni-
ma Švajger Jožetu in Švajger Alojziji, nazad-
nje stan. Zg. Pohanca 1 in Arnovo selo 53,
Artiče, se postavi začasna zastopnica in skr-
bnica za poseben primer odv. Kristina Jalo-
vec, CKŽ 6, Krško, ki bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi z opr. št. P
74/2002.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 4. 2002

In 2000/00020 SR-7487
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Martini Lepoša Hajtnik v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper dolžnika
Rušiti Džaferja, Cesta dveh cesarjev
104/V, Ljubljana, zaradi izterjave
2,422.375,40 SIT s pp, dne 4. 2. 2002
sklenilo:

dolžniku Rušiti Džaferu, Cesta dveh ce-
sarjev 104/V, Ljubljana, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi od-
vetnica Nataša Čeč Gruden, Prešernova
3, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni or-
gan ne sporoči sodišču, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002

III P 3285/2001 SR-7562
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Kočak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Republike Sloveni-
je, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v
Ljubljani, Trdinova 4/IV, Ljubljana, proti to-
ženi stranki Mehmedoski Vebiji, Grasseli-
jeva ulica 10, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 801.012 SIT s
pp, dne 4. 4. 2002 sklenilo:

toženi stranki Mehmedoski Vebiji, ne-
znanega prebivališča, se v pravdni zadevi
opr. št. III P 3285/2001 postavi začasni
zastopnik, odvetnik Kecman Dušan, Slo-
venska cesta 56, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002

I Pl 534/98 SR-8795
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ci Martini Erzin v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Mikloši-
čeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki
Grom Bojanu, Reboljeva 9, Ljubljana, se-
daj neznanega prebivališča, zaradi plačila
881.408 SIT, dne 12. 4. 2002 sklenilo:

začasna zastopnica Nataša Koščak se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani pravdni zadevi.

Toženi stranki Grom Bojanu, neznane-
ga prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica, odvetnica Karlin Darja, Kotniko-
va 19/a, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala tože-
no stranko v zadevi opr. št. I Pl 534/98,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zade-
ve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002
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I Pl 925/97 SR-8796
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, proti toženi stranki Kadrib-
ašić Anđelki, Ulica Slavka Gruma 50, Novo
mesto, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi plačila 698.869 SIT, dne 12. 4. 2002
sklenilo:

začasna zastopnica Nataša Koščak se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani zadevi.

Toženi stranki Kadribašić Anđelki, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Avsec Biserka, Jože-
ta Jame 16, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v zadevi opr. št. I Pl 925/97, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002

I Pl 664/96 SR-8797
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ci Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Mikloši-
čeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki Sta-
nojevič Dragoslavu, Stara cesta 7, Rakek,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi pla-
čila 25.195,40 SIT, dne 12. 4. 2002 skle-
nilo:

začasna zastopnica Nataša Koščak se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani zadevi.

Toženi stranki Stanojevič Dragoslavu, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Kavčič Marjeta, Ku-
zmičeva 8, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v zadevi opr. št. I PI 664/96, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2002

I Pl 657/96 SR-8802
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 Devič Slavku, Žolgerejva 6, Ljublja-
na, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 62.022 SIT s pp, dne 18. 4. 2002
sklenilo:

toženi stranki, Devič Slavku, roj. 21. 7.
1959, neznanega prebivališa, se v pravdni
zadevi opr. št. I Pl 657/96 postavlja zača-
sna zastopnica, odvetnica Anka Kenda Ora-
žem, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, ki
bo zastopala toženo stranko v postopku za-
radi plačila 62.022 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 18. 4. 2002

I Pl 925/97 SR-8856
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Milošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Kadribašić Anđelki, Ulica Slavka Gru-
ma 50, Novo mesto, sedaj neznanega pre-
bivališča, zaradi plačila 698.869 SIT, dne
23. 4. 2002 sklenilo:

začasna zastopnica Biserka Avsec se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani zadevi.

Toženi stranki Kadribašić Anđelki, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Darja Karlin, Kotniko-
va 19/a, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v zadevi opr. št. I Pl 925/97, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2002

Oklici dedičem

D 63/2002 OD-7488
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v

zapuščinskem postopku po pok. Krobat
Martinu, roj. 7. 11. 1943, stalno stanujo-
čem Vonarje 16, Pristava pri Mestinju, umr-
lem 27. 3. 2001, na podlagi 130. in 131.
člena Zakona o dedovanju sklenilo:

objavi se oklic tistih, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Krobat Martinu, naj se
priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem pok.
Krobat Martinu se objavi za čas enega leta
po pravnomočnosti tega sklepa tudi z nabi-
tjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasnega skrbnika neznanim dedi-
čem po pok. Krobat Martina se postavi de-
lavec tukajšnjega sodišča Sašo Skerbiš.

Začasni zastopnik bo zastopal neznane
dediče v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 3. 2002

Kolektivni delovni spori

K-8858
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Ministrstvom za promet Republike
Slovenije in nasprotnim udeležencem Sa-
mostojni sindikat delavcev kontrole letenja
– SSKL, Kotnikova 19a, Ljubljana, zaradi
ugotovitve nezakonite stavke.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o ka-
terem se odloča, imajo možnost, da se po-
stopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj
prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi
ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan
10. 6. 2002 ob 8.30, v sobi št. 7/III. nad-
stropje Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani, Resljeva ulica 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča, dne 24. 4.
2002.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

KOPER

Srg 3477/2001 Rg-8892
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba MABET, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo in prodajo lesnih izdelkov, Du-
tovlje 12, Dutovlje, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2723/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine družbe z dne 18. 12. 2001.

Družbenika Rado Gorup, I. tankovske
brigade 3, sedaj stanujoč Šepulje 34a,
6210 Sežana in Luciano Bettineli iz Italije,
Via Duno 08, Almenno San Savlatore izjav-
ljata, da so poplačane vse obveznosti druž-
be, da so urejena vsa razmerja z delavci in
da prevzameta obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sora-
zmerno z deležem v družbi.

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 6. 5. 2002

LJUBLJANA

Srg 16013/2001 Rg-7559
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

Equinutri, podjetje za proizvodnjo, prodajo
in svetovanje hrane za konje d.o.o., Rudnik
1, Radomlje, zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Equinutri, podjetje za proiz-
vodnjo prodajo in svetovanje hrane za konje
d.o.o., Rudnik 1, Radomlje, objavlja sklep:

EQUINUTRI, podjetje za proizvodnjo
prodajo in svetovanje hrane za konje
d.o.o., Rudnik 1, Radomlje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 9. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljica je Krušič Kaplja Ana, Ru-
dnik 1, Radomlje, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,758.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,758.000 SIT prenese v celoti na Krušič
Kaplja Ano.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2001

NOVA GORICA

Srg 14471/2001 Rg-13014
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

Marjeta, mednarodni center za kardiovasku-
larne bolezni, d.o.o., Linhartova 13, Ljublja-
na, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Marjeta, mednarodni center za kardio-
vaskularne bolezni, d.o.o., Linhartova 13,
Ljubljana, objavlja sklep:

MARJETA, mednarodni center za kar-
diovaskularne bolezni, d.o.o., Linharto-
va 13, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti
do tretjih oseb, zaposlenih, države in more-
bitnih ostalih upnikov, kakor tudi urejena
vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Imos Inženiring, d.d., Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Imos
Inženiring, d.d., Ljubljana.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2001

NOVO MESTO

Srg 611/2001 Rg-11776
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe Ana Poje in ostali, gostin-
stvo in trgovina, d.n.o., Črnomelj, Lokve
11/a, objavlja sklep:

družba Ana Poje in ostali, gostinstvo
in trgovina, d.n.o., Črnomelj, Lokve
11/a, vpisana na reg. vl. št. 1-4234/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 4. 7. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ana Poje, Stara Cer-
kev, Mlaka 20 in Silvester Jesih, Črnomelj,

Dolenja vas 10, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 9. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Uprava za obrambo Postojna, Kolodvor-
ska 5, Postojna, preklicuje preklic peča-
ta, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 41 z dne 10. 5. 2002, Ob-68706, z
naslednjo vsebino: “Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Uprava za obram-
bo Postojna, Izpostava Sežana, pečat je
bil majhen, okrogle oblike, s polnim nazi-
vom organa, ki ga je uporabljal, na sredini
je bil grb Republike Slovenije in na spod-
njem delu odtisnjena zvezdica. Ob-69812

Urban design, planiranje, urbanizem,
svetovanje d.o.o., 8000 Novo mesto,
Germova ulica 3, preklicuje enotni pečat
podjetja, okrogle oblike premera 34 mm,
z vsebino: IZS 2138 URBAN DESIGN
d.o.o. NOVO MESTO 01. Ob-69695

Priglasitveni list

Badovinac Peter s.p., Jugorje 5, Su-
hor, priglasitveni list, opravilna št.
34016694. gnt-87377

Birtič Mitja s.p., Vulkaplast, Stara Vrh-
nika 78, Vrhnika, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. 009477/0164/00-70/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnf-87391

Erčulj Miroslav s.p., Vojkova 18, Sol-
kan, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004230/2151/00-47/1995 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995 pri
OZS. gns-87278

Hladnik Marko, Šempas 87, Šempas,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
002942/0195/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnr-87579

Jerič Pavel, Šmartno v Tuhinju 1, Laze v
Tuhinju, priglasitveni list, opravilna št.
15-565/94, izdan dne 1. 8. 1994.
gnu-87701

Kitak Ignac, Sv. Florijan 134, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.

54-0942/95. gnh-87764
Kovač Franc s.p., Melinci 78/a, Belti-

nci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000025/0026/01-46/2000, izdana dne
19. 1. 2000. gny-87897

Kovačević Samir, Gradnikova 83, Ra-
dovljica, priglasitveni list, opravilna št.
44-0542/94, izdan dne 7. 6. 1994.
gnq-87280

Lapanja Mitja s.p., Kočevje 12, Črno-
melj, priglasitveni list, opravilna št.
05-0228/94, izdan dne 1. 3. 1994.
gne-87792

Ledenik Hinko, Ljubljanska ulica 29,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5064/97, izdan dne 9. 4. 1997.
gnq-87580

Molek Janez s.p., Gradac 131, Gra-
dac, priglasitveni list, opravilna št.
34-0268/94. gnt-87277

Novak Jože s.p., Okonina 9, Ljubno
ob Savinji, priglasitveni list, opravilna št.
35-067/94, sprememba z dne 16. 7.
1999. gnj-87762

Petek Stanislav s.p., Celjska cesta 22,
Rogatec, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 042659/0151/00-64/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnn-87583

Poljšak Slavko, Dantejeva 37, Piran -
Pirano, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059693/1168/01-50/1999. gns-87853

Potočnik Miha - mesarija, Belca 4/a,
Mojstrana, priglasitveni list, opravilna št.
14-0440/94, izdan dne 22. 7. 1994.
gnj-87241

Prepeluh Andrej, Kamnoseška ulica
13, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-2528/99, mat. št. 1301845, iz-
dan dne 24. 11. 1999. gny-87622

Slivniker Luka, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27 0390/97, matična št. 1084330, iz-
dan dne 24. 7. 1997 in 11. 5. 1998.
gnv-87800

Tulj Nada, Cesta v Pretržje 8, Rakek,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030814. gnx-87573

Vintar Mitja, Avtoelektrika in trgovina
k.d., Brdnikova ulica 34/e, Ljubljana, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
031269/2909/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnc-87769

Vozelj Oton, Mala sela 1, Litija, prigla-
sitveni list, opravilna št. 23-0276/94, ma-
tična št. 5129416, izdan dne 10. 6.
1994. gno-87282

Potne listine

Andraž Simon, Vojkova 2, Solkan, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 140417,
izdala UE Nova Gorica. gnp-87831

Bajić Dejan, Kaniža 14/f, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. BA 748273.
m-495

Bašanović Fuad, Tržaška ulica 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 197381, izdala UE
Ljubljana. gnl-87635
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Begajeta Mujčin, Pokopališka 8, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 526765, izdala UE
Ljubljana. gng-87890

Begovič Nataša, Goriška 65, Ljublja-
na, potni list, št. P00056381. gny-87372

Bergant Erika, Žlebe 22, Medvode, po-
tni list, št. BA 853816, izdala UE Ljublja-
na. gnl-87910

Bertoncelj Marjeta, Zg. Lipnica 7/a,
Kamna Gorica, potni list, št. P00283771.
gnp-87306

Bodiroža Tihomir, Vrtojbenska 21, Še-
mpeter pri Gorici, potni list, št. BA
993461, izdala UE Nova Gorica.
gnk-87311

Bon Tea, Kromberk, Ul. bratov Hvalič
134, Nova Gorica, potni list, št. BA
688390, izdala UE Nova Gorica.
gnn-87508

Bon Tea, Kromberk, Ul. bratov Hvalič
134, Nova Gorica, maloobmejno prepus-
tnico, št. AI 133642, izdala UE Nova Go-
rica. gnm-87509

Borovnik Anton, Kotlje 101, Ravne na
Koroškem, potni list, št. AA 916918, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gnt-87502

Brumen Srečko, Polzela 206, Polzela,
potni list, št. BA 552560. gnv-87625

Bržan Nuša, Župančičeva 2, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 578441.
gnk-87661

Cestnik Rozalija, Gradišča 124/a, Cir-
kulane, potni list, št. BA 506386.
gnj-87237

Conradi Majda, Razgledna 9, Celje,
potni list, št. AA 945503. gnf-87666

Cunder Podboj Katarina, Dunajska
217, Ljubljana, potni list, št. BA 827882,
izdala UE Ljubljana. gng-87340

Čopić Milka, Kozlovičeva 11, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 709602.
gnc-87519

Domazet Marko, Dragomer, Lepa pot
3, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
743632, izdala UE Vrhnika. gnj-87787

Drvarič Vladimir, Ob progi 11, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 880692, izda-
la UE Gornja Radgona. gnm-87309

Džaferović Mirsad, Smrtnikova 5, Lju-
bljana, potni list, št. BA 796039, izdala
UE Ljubljana. gnq-87905

Fijačko Tomaž, Letonjeva 4, Maribor,
potni list, št. BA 836682. gnv-87875

Frumen Slivnjek Biserka, Bokarči 14,
Puconci, potni list, št. BA 779921, izdala
UE Murska Sobota. gns-87303

Gabrič Borut, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 900941, izdala UE
Ljubljana. gnl-87685

Gabrič Boštjan, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 900920, izdala UE
Ljubljana. gnm-87684

Gabrič Branko, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 314239, izdala UE
Ljubljana. gnk-87686

Gagulič Jozo, Hrvatinova 1, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. AA 483883, izda-
la UE Koper. gnn-87408

Gavran Zdravko, Cankarjeva 6, Celje,
potni list, št. BA 922518. gnm-87384

Geister Ksenja, Ješetova ul. 43, Kranj,
potni list, št. BA 166808. gno-87411

Godec Ana, Tomšičeva cesta 33, Ve-
lenje, potni list, št. BA 698783.
gnu-87851

Gomboc Igor, Laznica 50, Limbuš, po-
tni list, št. BA 674290, izdala UE Maribor.
gns-87703

Gorela Jadranka, Veluščkova ulica 3,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
227451. gnd-87518

Gorela Jadranka, Veluščkova ulica 3,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 95554, izdala UE Koper.
gne-87517

Grgurevič Vanja, Gospejna 14, Mari-
bor, potni list, št. AA 283993. gnz-87821

Gril Alojz, Manžan 3, Koper - Capodis-
tria, maloobmejno prepustnico, št. AI
151295, izdala UE Koper. gny-87297

Gril Giuliana, Manžan 3, Koper - Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
155551, izdala UE Koper. gnb-87295

Hasanagić Emira, Polanškova ul. 33,
Ljubljana, potni list, št. BA 627458, izda-
la UE Ljubljana. gnq-87855

Hasanić Esma, Sketova ulica 7, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 902487, izdala UE
Ljubljana. gnk-87286

Janc Sandra, Podljubelj 66, Tržič, pot-
ni list, št. BA 676159. gnn-87533

Jaušnik Goran, Ul. OF 15, Ruše, potni
list, št. AA 383465. gng-87315

Jazbec Matevž, Gubčeva cesta 6/a,
Velenje, potni list, št. BA 689840.
gnh-87689

Jevtič Miran, Ulica Gradnikove brigade
9, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 120023, izdala UE Nova Gori-
ca. gnq-87655

Junger Dušan, Jadranska ulica 15,
Ptuj, potni list, št. BA 264899.
gno-87757

Karažinec Ines, Ob gozdu 23, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. BA 818556.
gns-87503

Kmetič Janez, Vaška pot 26, Radom-
lje, potni list, št. BA 350667, izdala UE
Domžale. gnd-87318

Kocmut Jože, Ivanjski vrh 6, Cerkve-
njak, potni list, št. BA 947795. gni-87838

Kočevar Jerica, Lavrica, Babškova pot
55, Škofljica, potni list, št. AA 302356,
izdala UE Ljubljana. gno-87882

Kočevar Tanja, Mednska cesta 83/d,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. BA
731115, izdala UE Ljubljana. gnh-87639

Kočnar Franc, Logarska dolina 20, So-
lčava, potni list, št. AA 641558, izdala UE
Mozirje. gnf-87416

Končnik Dejan, Vel. Pirešica 56, Ža-
lec, potni list, št. P000350586.
gnr-87679

Konstantinović Miloš, Zvonimira Milo-
ša 2, Izola - Isola, potni list, št. BA
914079. gnw-87399

Kos Matej, Maroltova ulica 31/a, Mari-
bor, potni list, št. BA 504897. gnc-87644

Koštrun Terezija, Cvetlični hrib 11, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 426099,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnc-87869

Kous Goran, Sodišinci 25, Tišina, pot-
ni list, št. BA 167057, izdala UE Murska
Sobota. gnl-87660

Kovačič Anica, Miren 172/h, Miren,
potni list, št. AA 382658, izdala UE Nova
Gorica. gnf-87841

Kovačič Anica, Miren 172/h, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 134228,
izdala UE Nova Gorica. gne-87842

Kovačič Dimitrij, Miren 172/h, Miren,
potni list, št. AA 844616, izdala UE Nova
Gorica. gnd-87843

Kovačič Dimitrij, Miren 172/h, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20974,
izdala UE Nova Gorica. gnc-87844

Križanec Branko, Majšperk 22, Majš-
perk, potni list, št. BA 264876, izdala UE
Ptuj. gnw-87499

Kunc Anja, Belokriška cesta 8, Porto-
rož - Portorose, potni list, št. BA 912141,
izdala UE Piran. gnj-87562

Kunej Andrej, Gregorčičeva 13, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 356822, izdala UE
Ljubljana. gnz-87746

Lainšček Melita, Laznica 22, Cerkno,
potni list, št. BA 704374. gnw-87674

Lemež Vida, Strmi pot 3, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 000978289, izdala UE Lju-
bljana. gnq-87630

Lukač Milorad, Križevniška ulica 8, Lju-
bljana, potni list, št. BA 101819, izdala
UE Ljubljana. gnv-87375

Majstorović Zoran, Preglov trg 13, Lju-
bljana, potni list, št. BA 478829, izdala
UE Ljubljana. gng-87490

Maličev Elvira, Cankarjeva ulica 52,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 111255, izdala UE Nova Gorica.
gnt-87352

Medić Aco, Gašperšičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 972884. gnv-87825

Mesaroš Jasmina, Benčičeva 17, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA
762535. gne-87717

Močnik Ciril, Spominska ulica 13, Ce-
lje, potni list, št. BA 579233. gnt-87302

Mravlja Urška, Podlubnik 9, Škofja
Loka, potni list, št. BA 714567.
gny-87322

Naglič Daša, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. P00009884. gnw-87549

Novina Aljaž, Dol. Gradišče 6, Dole-
njske Toplice, potni list, št. BA 722221.
gnl-87310

Ostrvica Jasmin, Pod vinogradi 19, St-
raža, potni list, št. AA 896138.
gnm-87659

Paunov Igor, Drolčevo naselje 9, Kra-
nj, potni list, št. BA 788105. gnv-87675

Pavlin Alja Bernarda, Tomšičeva ulica
3, Trebnje, potni list, št. BA 904778, iz-
dala UE Trebnje. gnd-87493

Pavlin Blaž, Pod grčno 20, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 857118, izdala UE
Nova Gorica. gnf-87516

Pavlovič Katja, Župančičeva ulica 12,
Metlika, potni list, št. BA 834611.
gnn-87658

Petek Primož, Tabor 16, Logatec, pot-
ni list, št. P00055295. gni-87313
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Petrović Radmil, Preglov trg 7, Ljublja-
na, potni list, št. AA 973967, izdala UE
Ljubljana. gnr-87433

Pišljar Zdenka, Zaboršt 31, Dol pri Lju-
bljani, potni list, št. BA 664958, izdala
UE Ljubljana. gnn-87908

Pivec Vinko, Stogovci 23, Apače, pot-
ni list, št. BA 976521. gnh-87839

Pleško Aleksandra, Vožarski pot 8, Lju-
bljana, potni list, št. P00123817.
gnd-87393

Povoden Dušan, Maistrova 5, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 697972, izdala
UE Slovenj Gradec. gno-87507

Puh Dušan, Ukmarjeva 22, Portorož -
Portorose, potni list, št. P00302474.
gnt-87902

Pungeršek Milan, Čeče 81/d, Hrast-
nik, potni list, št. AA 855560, izdala UE
Hrastnik. gnc-87294

Rihter Rafael, Gavce 51/a, Šmartno
ob Paki, potni list, št. P00308436.
gnw-87349

Rogelšek Mihael, Ul. Oktobrske revo-
lucije 10/a, Izola - Isola, potni list, št. BA
760642, izdala UE Izola. gnp-87656

Rožanc Suzana, Brezje ob Slomu
14/a, Ponikva, potni list, št. BA 640831.
gnm-87534

Sajovec Sara, Deteljica 3, Tržič, potni
list, št. BA 676394. gnv-87525

Sever Vilibald, Golo 108, Ig, potni list,
št. AA 606324, izdala UE Ljubljana.
gnt-87552

Simić Vasja, Jamnikarjeva 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 888280, izdala UE
Ljubljana. gnm-87834

Sušnik Manca, Večna pot 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 736512, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-87870

Šaruga Denis, Naselje ljudske pravice
7, Murska Sobota, potni list, št. BA
80689, izdala UE Murska Sobota.
gnc-87319

Šenet Bojan, Koroška cesta 61, Mari-
bor, potni list, št. P00342652. gnl-87260

Špendija Zvonko, Vinski vrh 48, Mikla-
vž pri Ormožu, potni list, št. BA 396157,
izdala UE Ormož. gnj-87512

Tekavec Jože, Savlje 87, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 686515, izdala UE Ljublja-
na. gnw-87299

Troha Zdenka, Lesno Brdo 2/b, Hor-
jul, potni list, št. BA 239544. gnp-87556

Turk Polona, Ulica heroja Staneta 6,
Žalec, potni list, št. BA 779736.
gnn-87608

Urbanc Matjaž, Nanoška 15, Ljublja-
na, potni list, št. AA 934694, izdala UE
Ljubljana. gnt-87777

Vehovec Stanislav, Zg. Pirniče 19/c,
Medvode, potni list, št. AA 818971, izda-
la UE Ljubljana. gnb-87570

Vidmar Andrejka Marija, Poljanska ce-
sta 20, Ljubljana, potni list, št.
P00106380. gnv-87475

Vidmar Jernej, Sinja Gorica 29, Cerk-
nica, potni list, št. BA 839430.
gnk-87911

Vizjak Aleksander, Mejna ulica 9, Mari-
bor, potni list, št. BA 572318. gnl-87760

Wirth Tilen, Hafnarjeva 8/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 973911, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-87745

Zagožen Matej, Hafnerjeva 6/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 655328, izdala UE
Ljubljana. gnl-87285

Zakelšek Štefan, Trubarjeva 7, Ptuj,
potni list, št. AA 988959. gnm-87759

Zega Ivan, Ob parku 3, Solkan, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 5778, izdala
UE Nova Gorica. gnt-87402

Osebne izkaznice

Ajdič Silva, Cerovec pri Trebelnem 14,
Trebelno, osebno izkaznico, št. 993551.
gnh-87564

Anošek Miran, Prvomajska ulica 31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 770518.
gns-87753

Antolin Franc, Vrunčeva 29/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 832213.
gne-87542

Anžič Anže, Sp. Luša 6, Selca, osebno
izkaznico, št. 232890. gnz-87396

Bajić Dejan, Kaniža 14/f, Šentilj v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
299234. m-496

Balon Jasmina, Rjavica 33/a, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št.
960277. gnc-87669

Bartol Rok, Mali log 57, Loški Potok,
osebno izkaznico, št. 894415.
gnj-87887

Bauman Amalija, Lovrenc na Dravskem
polju 29, Lovrenc na Dravskem polju, ose-
bno izkaznico, št. 794883. gnd-87718

Begovič Nataša, Goriška 65, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 495172.
gnx-87373

Berendijaš Tina, Limbuška cesta 70,
Maribor, osebno izkaznico, št. 11908.
gnb-87595

Bijedić Osman, Dramlje 9/b, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 332952.
gnp-87406

Blatnik Lea, Dvorjane 31, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. 363688.
gnx-87423

Borovnik Mihael, Hotinska cesta 52,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
836287. gnl-87535

Božić Dragoljub, Parmova 47, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1074041.
gni-87817

Bradeško Miha, Srednji vrh 21/a, Pol-
hov Gradec, osebno izkaznico, št.
671091. gni-87813

Brelih Robert, Grgar 71/b, Grgar, ose-
bno izkaznico, št. 201365. gnv-87650

Brence Tadeja, Obirska 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 216707.
gnm-87284

Bricelj Mihael, Wolfova ulica 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 875704.
gnz-87896

Brvar David, Cesta v Bevče 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 699135.
gni-87692

Bytyqi Idriz, IX. korpus 27, Solkan,
osebno izkaznico, št. 241270.
gnd-87643

Cafuta Vlasta, Ješenca 29/d, Rače,
osebno izkaznico, št. 711523.
gnm-87409

Cene Jelka, Drašinja vas 34, Petrov-
če, osebno izkaznico, št. 331501.
gnp-87756

Cimermančič Gregor, Žerovnica 3,
Grahovo, osebno izkaznico, št. 262150.
gnk-87236

Cmok Branko, Ljubljanska cesta 6, Še-
ntjur, osebno izkaznico, št. 945995.
gnl-87410

Cvetrežnik Jožef, Gračišče 49/a, Gra-
čišče, osebno izkaznico, št. 262057.
gnz-87646

Čelan Maksimiljan, Šerugova 20, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 521456.
gnx-87323

Čenčič Janez, Rotarjeva 5, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 443116. gne-87492

Dernič Jožef Boris, Triglavska 21, Mo-
jstrana, osebno izkaznico, št. 183204.
gni-87788

Dolar Irena, Za hribom 28, Trzin, ose-
bno izkaznico, št. 418201. gnw-87874

Drobnič Ana, Šentvid pri Stični 118/b,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
76107. gny-87472

Drozg Vladimir, Ciglemnce 21, Spod-
nji Duplek, osebno izkaznico, št. 221536.
gnw-87324

Dulmin Marija, Lepodvorska 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 441247.
gnl-87885

Durmiši Elvis, Prištinska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 708663.
gnu-87576

Džinić Uzejr, Lokve 51, Trnovo pri Go-
rici, osebno izkaznico, št. 10553.
gnk-87511

Einfalt Vanja, Radana vas 15, Zreče,
osebno izkaznico, št. 514793.
gno-87532

Feldin Frančiška, Proseniško 19, Šen-
tjur, osebno izkaznico, št. 73693.
gnu-87426

Ferlič Eva, Šentiljska cesta 116, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 286660.
gny-87597

Fortuna Daniela, Mlake 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 487126.
gnh-87914

Fortuna Ivan, Mlake 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 487123.
gni-87913

Gasparini Branimir, Sv. Anton, Grego-
riči 25, Pobegi, osebno izkaznico, št.
461633. gnh-87514

Gašperin Špela, Tavčarjeva 6, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 630899.
gnx-87598

Gerečnik Borut, Neubergerjeva 3, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 267763.
gnf-87816

Gerjevič Goran, Aškerčeva 2, Krško,
osebno izkaznico, št. 165993.
gnp-87331
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Godina Bojan, Ulica bratov Lešnikov
5, Maribor, osebno izkaznico, št. 63703.
gnb-87445

Gologranc Darinka, Čečovje 32, Rav-
ne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
271977. gnr-87829

Gorše Irena, Celovška 143, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 223838.
gni-87238

Gracel Gašper, Jakčeva 22, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 946337.
gnv-87400

Gradišar Tomaž, Knej 4, Rob, osebno
izkaznico, št. 149859. gne-87767

Gramc Simon, Jana Husa 44, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 442811.
gng-87790

Gregorič Marija, Kvedrova 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 173790.
gnj-87687

Grgurevič Vanja, Gospejna 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 448139.
gnb-87820

Gril Tomaž, Sveti Jurij 6, Rogaška Sla-
tina, osebno izkaznico, št. 941062.
gno-87857

Grubar Jerneja, Knezov štradon 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 114769.
gni-87288

Harc Marta, Frankolovska 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 208208.
gni-87442

Hodžić Husein, Tovarniška cesta 2/c,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
321230. gnq-87305

Homec Jaka, Celovška 185, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1101051.
gnj-87287

Hoti Nazmi, Leška cesta 130, Metlika,
osebno izkaznico, št. 260852.
gnb-87520

Hribernik Darja, Dovže 7/a, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 81933. gni-87413

Hribernik Helena, Pod vinogradi 33/g,
Maribor, osebno izkaznico, št. 190954.
gnd-87443

Ipšek Dušan, Sp. Poljčane, Vorančeva
ulica 23, Poljčane, osebno izkaznico, št.
684941. gnz-87446

Isajlović Marko, Ulica Hermana Potoč-
nika 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
475395. gng-87240

Jakšič Sonja, Triglavska ulica 8, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 349618.
gnp-87506

Jančar Frančiška, Spodnje Stranje
7/a, Stahovica, osebno izkaznico, št.
256225. gnw-87249

Janežič Uroš, Trnovlje 48, Cerklje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
352786. gnc-87419

Jeglič Irena, Volfova ulica 6, Domžale,
osebno izkaznico, št. 148094.
gnf-87866

Jenko Rok, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 683255.
gne-87917

Jeriha Stanko, Cesta XXX/20, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 989022.
gno-87682

Jezeršek Mihael, Bratovševa ploščad
38, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
817177. gns-87828

Jug Zvezdan, Hermana Potočnika 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 782909.
gnu-87826

Kac Davorin, Šentjanž 75, Šentjanž pri
Dravogradu, osebno izkaznico, št.
537474. gnb-87395

Kadunc Leopold, Malo Mlačevo 25,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 342753.
gnd-87293

Kajzelj Žvanut Andreja, Vrhovci c.
XVII/22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1047468. gnb-87420

Kastelic Alojz, Mestni trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1108259.
gnl-87435

Kavar Janez, Jelendol 9, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 50073. gnh-87864

Kavčič Peter, Cesta komandanta Sta-
neta 16, Litija, osebno izkaznico, št.
627328. gng-87440

Kimovec Renata, Cerkljanska Dobrava
10, Cerklje na Gorenjskem, osebno izka-
znico, št. 227026. gnr-87754

Klander Petra, Dolsko 107, Dol pri Lju-
bljani, osebno izkaznico, št. 305284.
gnv-87479

Klemenšek Primož, Cesta v Rastke 56,
Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
124747. gnt-87752

Kocina Leo, Medana 16, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 921953.
gns-87653

Kocuvan Jožek, Slaptinci 5, Sveti Jurij
ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
697068. gni-87513

Kočevar Tanja, Medenska cesta 83/d,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
830770. gng-87640

Konstantinović Miloš, Zvonimira Milo-
ša 2, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
3398. gnc-87398

Koren Franc, Škale 29, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 866341. gnp-87681

Koren Tina, Glinškova ploščad 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 428520.
gns-87553

Kosi Marjana, Kocljeva 13, Gornja Ra-
dgona, osebno izkaznico, št. 81233.
gnt-87652

Kotar Anton, Vojkova 30, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 555435. gnc-87494

Kotar Peter, Pilonova 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 726015. gnj-87637

Kovač Janez, Studenec pri Krtini 10,
Dob, osebno izkaznico, št. 1019682.
gnq-87505

Kovač Vojko, Majaronova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 800211.
gnp-87481

Križman Zlatko, Adamičeva 3/a, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 846030.
gnm-87909

Kroupa Žarko, Erjavčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 226586.
gnh-87489

Kunešević Đojo, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 113286.
gnv-87550

Lagoja Vida, Travnova 9, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 47592. gnu-87676

Langerholz Andrej, Kavčičeva 17, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 986534.
gnz-87421

Ljubič Janko, Puterlejeva 47, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 546968.
gne-87892

Lončar Denis, Nazorjeva 12, Kranj,
osebno izkaznico, št. 594802.
gnb-87470

Lukan Štefan, Rovte 119/a, Rovte,
osebno izkaznico, št. 366340.
gnt-87827

Lukič Jože, Ulica 5. prekomorske bri-
gade 1, Ptuj, osebno izkaznico, št.
1128191. gnb-87645

Lunar Klavdija, Akrokombinatska cesta
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
159783. gnp-87381

Luštek Marija, Mlinarska pot 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1157154.
gny-87522

Luzar Marjan, Kotarjeva cestra 2, Šen-
tjernej, osebno izkaznico, št. 839287.
gng-87840

Macuh Dejan, Liptonska 20, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št.
772560. gnd-87693

Magajna Bogomil, Ulica Olge Mohor-
jeve 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
196516. gnm-87559

Mandić Nenkica, Ljubljanska 4/b, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 258982.
gnz-87296

Marič Štefka, Ul. Štefana Kovača 8,
Odranci, osebno izkaznico, št. 284656.
gnj-87312

Marko Martin, Pongrac 128, Griže,
osebno izkaznico, št. 437644.
gne-87667

Marolt Danijel, Ulica Angelce Ocepko-
ve 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
102260. gnk-87486

Mauer Neža, Kneza Koclja 61, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 634436.
gnq-87480

Mesec Blaž, Perčeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 113885.
gnm-87809

Mlakar Silva, Ruska 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 344527. gnk-87786

Mostar Antonija Gabrijela, Gorenja vas
3, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
184822. gnn-87483

Mučić Đuro, Dergomaška ulica 73, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 388084.
gnu-87326

Nemanič Mitja, Majaronova 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 152266.
gns-87328

Novak Ivan, Gospejna 7, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 556764. gns-87378

Novak Tomaž, Drešinja vas 34, Petro-
vče, osebno izkaznico, št. 308306.
gnq-87755

Ogorelc Ivana, Sela 99, Dobova, ose-
bno izkaznico, št. 635125. gnn-87683

Okorn Jože, Levarjeva 33, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 538066.
gnb-87495
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Olah Pedo, Vojkovo nabrežje 3, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
384079. gnx-87648

Ovsec Frančiška, Tržaška 111, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 684061.
gnd-87343

Padovnik Stanko, Goriška ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 124134.
gnc-87719

Paradiž Klavdija, Pameče 248/a, Slo-
venj Gradec, osebno izkaznico, št.
976636. gny-87647

Pavšič Mitja, Kal nad Kanalom 118/a,
Kal nad Kanalom, osebno izkaznico, št.
134178. gnl-87560

Pertinač Matjaž, Vojsko 4, Vodice, ose-
bno izkaznico, št. 159977. gnv-87575

Petek Vladimir, Križevci 41/b, Križevci
pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
656321. gnr-87654

Petrovčič Asija, Raskovec 61, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 715913.
gnf-87491

Pevec Darinka, Steletova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 527436.
gnx-87473

Placer Ladislav, Pod akacijami 13, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 732566.
gny-87397

Planinšek Blaž, Okrogarjeva 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 467378.
gnn-87758

Podkrajšek Polona, Okrog 8, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 911238.
gnu-87301

Polajžer Rok, Glavarjeva 23, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 940840.
gnq-87705

Polajžer Sandi, Glavarjeva 23, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 399599.
gnr-87704

Porenta Jožica, Gobarska pot 18, Lju-
bljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
515885. gnr-87804

Požar Igor, Matenja vas 80, Prestra-
nek, osebno izkaznico, št. 428820.
gnq-87405

Poženel Cvetko, Celovška 163, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 196587.
gnx-87548

Prebil Nataša, Apihova 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 815390.
gnf-87891

Prestor Alois, Kokra 21, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 1074476.
gnq-87830

Prosen Andrej, Cesta Dolomitskega
odreda 24, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 785277. gnx-87498

Prpič Jure, Tomšičeva cesta 33, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 493132.
gnb-87545

Pučak Tatjana, Pod hrasti 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 595456.
gnx-87673

Rabič Marcel, Viktorja Svetina 14, Je-
senice, osebno izkaznico, št. 941151.
gnv-87425

Rapuš Pavel Jana, Tovarniška 12/b,
Logatec, osebno izkaznico, št. 342786.
gny-87697

Rehberger Frančiška, Zg. Bela 53,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 530588.
gnk-87861

Rihter Rafael, Gavce 51/a, Šmartno
ob Paki, osebno izkaznico, št. 1135391.
gnv-87350

Robič Anton, Zgornje Rute 62, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 563317.
gnb-87720

Saje Marjan, Ul. Malči Beličeve 85,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377449.
gng-87540

Sajovic Zoran, Šuštarjeva 27/a, Trbo-
vlje, osebno izkaznico, št. 369082.
gnj-87566

Sernko Jožef, Titova cesta 39, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 815403.
gnn-87833

Simčič Karol, Hum 8/a, Kojsko, oseb-
no izkaznico, št. 690329. gnu-87651

Slanovec Jernej, Cesta treh talcev
15/a, Kamnik, osebno izkaznico, št.
180592. gnm-87884

Smajlović Husein, Ulica Viktorja Kejža-
rja 37, Jesenice, osebno izkaznico, št.
213838. gnf-87441

Soković Marija, Videm 29, Videm-Do-
brepolje, osebno izkaznico, št. 940906.
gnd-87568

Svetičič Tina, Volče 36, Tolmin, oseb-
no izkaznico, št. 939887. gnl-87510

Šilec Marija Erika, Gospejna ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1185498.
gnk-87561

Škodič Edvard, Privoz 11/b, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 123000.
gnh-87339

Škrinjar Anja, Cirkovce 10, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 482377.
gnr-87304

Škvarč Smiljana, Dolinska cesta 24/f,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
222017. gno-87307

Šmigoc Karla, Gallusova ulica 11,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
696752. gnk-87536

Štor Borut, Robindvor 22, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 30811. gnu-87526

Štor Božo, Robindvor 22, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 211034. gnr-87529

Šuster Tomaž, Stanetova 27, Velenje,
osebno izkaznico, št. 800452.
gnb-87695

Tišler Darko, Veščica 12/a, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 677160.
gnk-87515

Trošt Filip Ivan, Cirje 29, Raka, oseb-
no izkaznico, št. 1102290. gni-87613

Trtnik Marija, Vandotova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 36964. gnq-87880

Turk Polona, Ulica heroja Staneta 6,
Žalec, osebno izkaznico, št. 96866.
gnv-87600

Verk Vladimir, Ig 118, Ig, osebno izka-
znico, št. 266636. gnj-87362

Vežnaver Daniel, Kozlovičeva 1, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
337266. gnf-87291

Vidmar Andrejka Marija, Poljanska ce-
sta 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1027036. gnu-87476

Vok Denis, Čretvež 12, Stranice, ose-
bno izkaznico, št. 338326. gnp-87431

Volavšek Tatjana, Cesta v Lahovno 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 339672.
gnm-87859

Vrabec Mirica, Rimska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 874413.
gnb-87620

Zafran Denis, Ul. 27. decembra 2, Bi-
strica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
890292. gnt-87677

Zagoršek Alojz, Žmavčeva 2/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 496170.
gnj-87262

Zdešar Jožef, Tomišelj 23, Ig, osebno
izkaznico, št. 301404. gnd-87818

Zemljič Janja, Rakovci 34, Sveti To-
maž, osebno izkaznico, št. 373660.
gnf-87716

Zor Roman, Savlje 44, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 150859. gng-87615

Žakelj Matej, Godovič 42, Godovič,
osebno izkaznico, št. 48093. gnx-87298

Žerjal Valentina, Grudnova 18, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 1034871.
gnj-87837

Žerjal Vojko, Vilfanova 33, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 667316.
gnk-87836

Žibert Ivana, Brezovo 9, Studenec,
osebno izkaznico, št. 649038.
gny-87672

Žlak Angela, Rudarska 2, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 597721.
gnw-87624

Žnidarič Anton, Titova cesta 2, Raden-
ci, osebno izkaznico, št. 168400.
gnn-87308

Žulič Polonca, Kreška 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 202229.
gnm-87634

Žura Maja, Ptujska 26, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 263316. gny-87772

Vozniška dovoljenja

Adam Leonora, Novo naselje 23, Bist-
rica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001411091, reg. št. 9427,
izdala UE Ruše. m-502

Ajdič Silva, Cerovec pri Trebelnem 14,
Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 519749, reg. št. 3403, izdala UE
Trebnje. gni-87563

Andreič Dejan, Kolodvorska 1, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1020020, reg. št. 19018. gnf-87466

Avguštin Mojca, Podturn 68, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42194, izdala UE Novo mesto.
gnp-87256

Babić Siniša, Ulica 1. maja 19, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15445, izdala UE Postojna. gni-87588

Bajić Dejan, Kaniža 14/f, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1241675, reg. št. 568, izdala
UE Pesnica. m-494
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Begovič Nataša, Goriška 65, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733972, reg. št. 176928, izdala UE Lju-
bljana. gnw-87374

Bekanović Marjan, Ig 187, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1055168, reg. št. 7733, izdala UE Ribni-
ca. gns-87632

Belak Karla, Arclin 4, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42111. gnt-87627

Bertoncelj Marjeta, Zg. Lipnica 7/a,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1386886, reg. št. 27573.
gnk-87261

Bezjak Janko, Rimska ploščad 10,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1964, izdala UE Ptuj. gnk-87611

Bezjak Štefan, Žikarca 40, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 367421, reg. št. 44144, izdala UE Ma-
ribor. gnu-87751

Brelih Robert, Grgar 71/b, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
26198, izdala UE Nova Gorica.
gnf-87591

Brglez Zvonimir, Fram 109, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
912860, reg. št. 44517, izdala UE Mari-
bor. gne-87242

Bricelj Mihael, Wolfova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 732904, reg. št. 109858, izdala UE
Ljubljana. gnb-87895

Brun Aleš, Titova 41, Jesenice, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 43/2002. gne-87467

Brunčič Stanko, Mekotnjak 30, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, št. S 1260687,
reg. št. 7076. gnr-87454

Brvar David, Cesta v Bevče 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1558481, reg. št. 31300, izdala UE Ve-
lenje. gnc-87694

Bujar Dubova, Klinetova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332131, reg. št. 116571. gnh-87614

Caf Peter, Majeričeva ulica 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
717758, reg. št. 45710, izdala UE Mari-
bor. gnk-87761

Cencelj Jure, Jurčičeva ulica 11, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21054, izdala UE Kamnik. gnu-87876

Cimperman Anton, Gorjupova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1491333, reg. št. 241814, izdala
UE Ljubljana. gni-87688

Ciuha Aleksander, Šujica 2, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1460440, reg. št. 147564, izdala UE Lju-
bljana. gnf-87316

Ćosić Azemina, Zvezda 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135849, reg. št. 214024, izdala UE Lju-
bljana. gni-87638

Diemat Bernarda, Kajuhova 1, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 43372. gnk-87461

Dimec Marko, Kolenov graben 7, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

reg. št. 3467, izdala UE Laško.
gnb-87670

Dolar Irena, Za hribom 28, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 62583,
reg. št. 121891, izdala UE Ljubljana.
gnp-87881

Doničar Tamara, Tomšičeva 10, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925997, reg. št. 177243, izdala UE Lju-
bljana. gny-87572

Drozg Vladimir, Ciglence 21, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
FGH, št. S 305498, reg. št. 53291.
gno-87382

Družanović Refika, Mala Kostrevnica
5, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1466119, izdala UE Liti-
ja. gnh-87414

Fajs Valerija, Sp. Nova vas 8/a, Slove-
nska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12106, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnv-87775

Fekonja Borut, Strejaci 1, Dornava, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 42597,
izdala UE Ptuj. gnb-87245

Felkar Janez, Stanjevci 29, Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. 12374.
gnz-87246

Ferek Maksimiljijan, Podgora pri Dol-
skem 26, Dol pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCGH, št. S 445464, reg.
št. 165650, izdala UE Ljubljana.
gno-87432

Ferfolja Nataša, Miren 202, Miren, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43311,
izdala UE Nova Gorica. gnh-87314

Filipčič Katja, Vojkova cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 972071, reg. št. 199669, izdala UE
Ljubljana. gnp-87356

Gajšek Franc, Gorca 3/a, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
25238, izdala UE Ptuj. gnr-87604

Galanti Simona, Na vasi 3, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 44944,
reg. št. 8717, izdala UE Cerknica.
gnv-87900

Gologranc Darinka, Čečovje 32, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18342, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnn-87783

Gorenc Dejan, Zadobrova 76/a, Škof-
ja vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCE,
št. 41534. gnt-87852

Gradišar Tomaž, Knej 4, Rob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1341989,
reg. št. 230358, izdala UE Ljubljana.
gnf-87766

Gregorič Boris, Gotovlje 58, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1383776, izdala UE Žalec. gnz-87846

Grgič Mario, Ravne 24, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1020414,
reg. št. 8896, izdala UE Tržič. gng-87465

Grosek Lilijana, Začret 28/a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, št. S
001261552. gnp-87281

Hameršak Janez, Ročica 57, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 156222, reg. št. 2089, izdala UE Pes-
nica. m-490

Hočevar Kerševan Tatjana, Beethovno-
va ulica 14, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 388815, reg. št.
191636, izdala UE Ljubljana. gnu-87551

Horvat Dean, Ivanjševski vrh 57, Spo-
dnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 12968, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnj-87587

Horvat Robert, Kolodvorska 15, Sredi-
šče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7379, izdala UE Ormož.
gnj-87462

Hribar Milan, Šalek 84, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946093,
reg. št. 16876, izdala UE Velenje.
gnw-87424

Hrovatin Drago, Rožna dolina c. XII/9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 850483, reg. št. 134088,
izdala UE Ljubljana. gnq-87355

Hudoklin Robert, Vrh pri Šentjerneju
20, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 22525, izdala UE Novo mesto.
gny-87247

Hvala Jernej, Kamnogoriška cesta 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164887, reg. št. 166091, izdala
UE Ljubljana. gnj-87812

Ilnikar Irena, Planina 18, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 247316,
reg. št. 185976, izdala UE Ljubljana.
gne-87617

Ivačič Lilijana, Pod goro 3, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12371.
gnp-87531

Jarc Aleksander, Podmilščakova 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243561, reg. št. 222792, izdala
UE Ljubljana. gne-87367

Jarc Slavko, Vajgen 6/a, Jarenina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1484880, reg. št. 8038. m-488

Jauk Nana, Gradnikova 99, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
868297, reg. št. 19603. gnz-87596

Jelen Marija, Vetrišče 1, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22518, izdala UE Nova Gorica.
gnl-87460

Jodl Aleksander, Ihova 35, Benedikt,
vozniško dovoljenje, št. S 000761700.
gns-87253

Jugovic Venceslav, Frankovo naselje
127, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, reg. št. 6474, izdala UE
Škofja Loka. gni-87438

Jurovič Marija, Zgornji trg 22, Vuzeni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5360, izdala UE Radlje ob Dravi.
gni-87538

Kadunc Leopold, Malo Mlačevo 25,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 210254, reg. št. 3854, izdala
UE Grosuplje. gne-87292

Kajtna Milan, Rudnik 14, Kočevje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4776, izdala UE Kočevje. gnk-87436

Kajzelj Žvanut Andreja, Vrhovci c.
XVII/22, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 850482, reg. št. 156540,
izdala UE Ljubljana. gni-87388
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Kastelec Janez, Goričane 8/a, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890748, reg. št. 172232, izdala UE
Ljubljana. gnp-87906

Kek Janko, Ižanska cesta 410, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264505, reg. št. 217895, izdala UE Lju-
bljana. gns-87878

Klander Petra, Dolsko 107, Dol pri Lju-
bljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1215418, reg. št. 222272, izdala UE
Ljubljana. gnw-87478

Knific Bojan, Na Logu 28, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, št. S 968297, reg. št.
6653. gnl-87360

Kocman Marjan, Jazbin vrh 1/d, Kalo-
bje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-87320

Kocmut Ivan, Ločič 24, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
34532, izdala UE Ptuj. gnv-87250

Kolarič Srečko, Spuhlja 93, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25567,
izdala UE Ptuj. gnj-87612

Končan Verstovšek Mateja, Spominska
ulica 14, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 22012. gng-87665

Končnik Dejan, Vel. Pirešica 56, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1441380, izdala UE Žalec. gns-87678

Kopasić Dejan, Polje, Cesta VI/28,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1587486, reg. št. 252528,
izdala UE Ljubljana. gnw-87899

Koprivnikar Jože, Velika Mislinja 11,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13923. gnd-87468

Kovač Janez, Studenec pri Krtini 10,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 355499, reg. št. 8040, izdala UE
Domžale. gnr-87504

Kovač Primož, Ivana Regenta 9, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 31636, izdala UE Nova Gorica.
gng-87469

Kovačič Dimitrij, Miren 172/h, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25138,
izdala UE Nova Gorica. gne-87592

Krajcer Boštjan, Bukovska vas 53/b,
Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovo-
ljenje, št. 4441. gnc-87444

Krajnc Vida Martina, Sodarska steza
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 840243, reg. št. 6839, izda-
la UE Ljutomer. gnf-87916

Kralj Mateja, Celink 3, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15547.
gnv-87379

Kralj Uroš, Županje njive 25, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20598, izdala UE Kamnik. gnx-87823

Kralj Zvonko, Ptujska cesta 34, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 14874, izdala UE Gornja Radgona.
gnr-87254

Kramberger Petra, Vrazov trg 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
390662, izdala UE Ptuj. gnm-87359

Kraševec Matej, Zelše 10, Cerknica,
vozniško dovoljenje, št. S 384396.
gnl-87585

Križnik Bogdan, Podsmreka 54, Dob-
rova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 444636, reg. št. 171434, izdala UE
Ljubljana. gny-87872

Kunej Jernej, Črešnjevec ob Bistrici 3,
Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15376, izdala UE Šmarje ob
Jelšah. gny-87447

Kunšek Antonija, Trebež 12/b, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2241, izdala UE Brežice. gng-87690

Kutnar Dragica, Grčarevec 38, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5863, izdala UE Logatec. gnn-87283

Lajovic Majda, Primožičeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164147, reg. št. 113287, izdala
UE Ljubljana. gnt-87702

Lašič Primož, Cesta 6. maja 4, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10448, izdala UE Vrhnika. gnc-87619

Lenarčič Drago, Kamnik pod Krimom
37, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 613823, reg. št. 48678,
izdala UE Ljubljana. gnr-87904

Levačić Ljubica, Glavna 5, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7033, izdala UE Lendava. gnv-87750

Lisjak Evgen, Selo 24, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 832057,
reg. št. 12049, izdala UE Ajdovščina.
gnx-87523

Logar Janez, Rovte 104/f, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 434, iz-
dala UE Logatec. gny-87347

Logonder Leopold, Groharjevo naselje
12, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12156, izdala UE Škofja Loka.
gnr-87429

Lončar Denis, Nazorjeva 12, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806310, reg. št. 38862, izdala UE Kranj.
gnz-87471

Lorenčič Branko, Fabianijeva ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1482381, reg. št. 145118, izdala
UE Ljubljana. gnq-87780

Lunar Klavdija, Akrokombinatska cesta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1064612, reg. št. 210514,
izdala UE Ljubljana. gnq-87380

Magajna Bogomil, Ulica Olge Mohor-
jeve 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 999936, reg. št. 32111,
izdala UE Ljubljana. gnn-87558

Magdič Aljana, Cven 102/c, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1035750, reg. št. 7586, izdala UE Ljuto-
mer. gnk-87586

Maksimović Radomir, Karlovška cesta
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 652479, reg. št. 150075,
izdala UE Ljubljana. gnv-87500

Marković Bojan, Gornji trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
765206, reg. št. 197133, izdala UE Lju-
bljana. gnh-87589

Masnik Janko, Berčonova pot 19, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1095888, reg. št. 165810, izdala UE
Ljubljana. gng-87394

Matič Pišlar Mila, Suhadolčanova ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 892110, reg. št. 172083,
izdala UE Ljubljana. gni-87363

Mešić Eva, Vir, Čufarjeva 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
758881, reg. št. 9850, izdala UE Dom-
žale. gnw-87574

Mihajlović Branimir, Prušnikova ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 815178, reg. št. 36075, izda-
la UE Ljubljana. gns-87403

Mihelač Sabina, Zimica 13, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 873405, reg. št. 108609, izdala UE
Maribor. gns-87628

Milović Mira, Roška cesta 37, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7780, izdala UE Kočevje. gnd-87547

Mladenović Nebojša, Ciril Metodova 9,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 10926. gnn-87458

Morgan Sonia, Vanganelska 73/d, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 9818. gnl-87610

Muciki Maksimiljan, Simona Blatnika 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1023063, reg. št. 25054, izdala UE
Velenje. gnl-87860

Mučić Đuro, Dergomaška ulica 73, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 263506, reg. št. 108536, izdala UE
Ljubljana. gnt-87327

Mugerli Rok, Renški trg 9, Renče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40494,
izdala UE Nova Gorica. gnn-87808

Naglič Matic, Vir, Čufarjeva 9, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1263766, reg. št. 33471, izdala UE Do-
mžale. gny-87747

Nejoh Marija, Hrvatini 221/a, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21441. gnm-87609

Nose Frančišek, Tisovec 12, Struge,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2981,
izdala UE Kočevje. gnu-87626

Ogrič Gabrijela, Pri borštu 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842891, reg. št. 101804, izdala UE Lju-
bljana. gnk-87865

Ogrin Milka, Gabrče 3, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 4178, izdala UE
Vrhnika. gnf-87341

Osole Milena, Maistrova 8, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 745946. gnq-87680

Padovan Kristjan, Puntarjeva 2, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 43231. gni-87263

Papež Roman, Turjaško naselje 4, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 5470, izdala UE Kočevje. gnp-87856

Paragi Metka, Medenska cesta 81/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926427, reg. št. 176456, izdala UE
Ljubljana. gni-87863

Pehar Ludvik, Ob gozdu 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
873135, reg. št. 98463. gnm-87334

Pelko Iztok, Visoko 65/a, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 735397,
reg. št. 32476. gng-87815
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Perko Bruno, Starše 80, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 908278,
reg. št. 88548. gnd-87268

Petrina Brigita, Vir, Sončna ulica 3, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1273714, reg. št. 33581, izdala UE Do-
mžale. gnd-87618

Petrinjak Marko, Vrbljene 7, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1264947,
reg. št. 225480, izdala UE Ljubljana.
gnm-87234

Pevec Janko, Staretova 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
105109, reg. št. 460, izdala UE Domža-
le. gnv-87850

Pižeta Marko, Ul. bratov Hvalič 146,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 35296, izdala UE Nova Gori-
ca. gnt-87602

Platovnjak Mateja, Florjanska uilica
126, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1456766, reg. št. 12578.
gnk-87386

Plenkovič Lorenco, Ob potoku 4, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16768. gnc-87894

Podjed Tomaž, Maistrova ulica 6, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 225038, reg. št. 9521, izdala UE Kam-
nik. gnt-87877

Podobnik Primož, Cankarjeva 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27771, izdala UE Nova Gorica.
gnd-87593

Porenta Jožica, Gobarska pot 18, Lju-
bljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 890370, reg. št. 109938,
izdala UE Ljubljana. gns-87803

Potočnik Peter, Štatenberg 8, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18432,
izdala UE Slovenska Bistrica. gns-87603

Prah Rok, Klinetova 4, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1511330, reg.
št. 120092, izdala UE Maribor. gnt-87427

Prosen Andrej, Cesta Dolomitskega
odreda 24, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, št. S 652468, reg. št.
129454, izdala UE Ljubljana. gny-87497

Prpič Jure, Tomšičeva cesta 33, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
151950, reg. št. 1729, izdala UE Vele-
nje. gnc-87544

Rapuš Pavel Jana, Tovarniška 12/b,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7479, izdala UE Logatec.
gnx-87698

Ratkovič Mateja, Ulica Gorenjskega
odreda 14, Kranj, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1234922, reg. št.
409348, izdala UE Kranj. gno-87357

Regoršek Albin, Pečke 1, Makole, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
112028, izdala UE Maribor. gnl-87785

Rek Erik, Jenkova 34, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 716802,
reg. št. 54047, izdala UE Maribor.
gne-87321

Rihter Rafael, Gavce 51/a, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. S 10472, reg. št. 4035, izdala
UE Velenje. gnx-87348

Rožmarin Ciril, Zavrh 68, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 449532, reg. št. 3378, izdala
UE Ptuj. gnj-87845

Sadek Roman, Brinjeva gora 8, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9505.
gno-87257

Safran Tomo, Petrovče 60, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1257194, izdala UE Žalec. gne-87317

Salihović Salih, Gornji trg 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969824, reg. št. 178908, izdala UE Lju-
bljana. gno-87807

Sernko Jožef, Titova cesta 39, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 16599, reg. št. 30172, izdala UE
Maribor. gno-87832

Sitar Franc, Košiše 9/a, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6265, iz-
dala UE Kamnik. gnx-87798

Slanovec Jernej, Cesta treh talcev
15/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 15403, izdala UE Kamnik.
gnn-87883

Slejko Joško, Ravne 27, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1426855, reg. št. 14051, izdala UE Aj-
dovščina. gny-87601

Slokar Milan, Goriška cesta 45, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 831570, reg. št. 4030, izdala UE
Ajdovščina. gnn-87662

Smerajc Tisa, Ledine 36, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39038, izdala UE Nova Gorica.
gnq-87259

Smrečnik Tatjana, Vojkova 9, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1282580, reg. št. 45316. gnn-87858

Stolnik Zorica, Bučečovci 51, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 711701, reg. št. 10268,
izdala UE Ljutomer. gnu-87401

Strle Rok, Pudob 56, Cerknica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1253965,
reg. št. 9338, izdala UE Cerknica.
gnp-87806

Strmčnik Dragica, Laze 54, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
945878, reg. št. 16742, izdala UE Vele-
nje. gnd-87668

Strojin Olga, Cankarjeva 20, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
736507, reg. št. 4786, izdala UE Tržič.
gnf-87266

Svetičič Janez, Bevke 20, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 491,
izdala UE Vrhnika. gnk-87886

Šalamon Dušanka, Podkoren 78, Kra-
njska Gora, vozniško dovoljenje, št.
1175879, izdala UE Jesenice.
gnc-87594

Šarić Mirhad, Kanižarica 14/a, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10682, izdala UE Črnomelj.
gnr-87383

Škodič Edvard, Privoz 11/b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264825, reg. št. 218646, izdala UE Lju-
bljana. gni-87338

Škrlj Aleksander, Majaronova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1341730, reg. št. 172506, izdala
UE Ljubljana. gnu-87451

Špeh Gvido, Škalska cesta 14, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
107099, reg. št. 911, izdala UE Velenje.
gnd-87543

Štor Borut, Robindvor 22, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 6205. gnt-87527

Štor Božo, Robindvor 22, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 117. gnq-87530

Šuligoj Elena, Gradnikove brigade 9,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 37559, izdala UE Nova Go-
rica. gnu-87776

Terbižan Zdravko, Ul. 25. maja 83,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 23382. gnd-87793

Toš Darinka, Zagorci 9, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27221,
izdala UE Ptuj. gnp-87606

Traven Franc, Bazoviška ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1367437, reg. št. 117032, izdala UE
Ljubljana. gnd-87368

Trbovc Martina, Dekani 6/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39711.
gno-87607

Turk Tanja, Podvin 189, Žalec, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 72/2001. gns-87778

Urbanc Petra, Smrtnikova ulica 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 891294, reg. št. 162943, izdala UE
Ljubljana. gnj-87412

Uršič Franc, Luznarjeva 26, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638179, reg. št. 10896, izdala UE Kranj.
gnn-87358

Velej Marjan, Trilerjeva ulica 12, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 653490, reg. št. 54361, izdala UE Lju-
bljana. gns-87428

Verk Branko, Dolenja vas 24, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
453902, izdala UE Žalec. gnl-87385

Veselič Andrej, Gorišnica 161, Goriš-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
44639. gnq-87605

Vičič Damjan, Papirniški trg 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1482349, reg. št. 222575, izdala UE
Ljubljana. gnv-87700

Vidmar Andrejka Marija, Poljanska ce-
sta 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483138, reg. št. 122396,
izdala UE Ljubljana. gnw-87474

Vilicer Breda, Trg zbora odposlancev
12/c, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6989, izdala UE Kočevje.
gni-87763

Vrenjak Živa, Radomeljske čete 45,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
S 1195052, reg. št. 32464, izdala UE
Domžale. gnr-87779

Vujasin Nada, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925338, reg. št. 47861, izdala UE Ljub-
ljana. gns-87903
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Zagoršek Alojz, Žmavčeva 2/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
496886, reg. št. 87222, izdala UE Mari-
bor. gng-87265

Zavec Bojan, Ob Grajeni 11, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22224,
izdala UE Ptuj. gnu-87251

Zdravje Milan, Zalog 2, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4329,
izdala UE Novo mesto. gnq-87255

Zor Tatjana, Šujica 82, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370643, reg. št. 206596, izdala UE Lju-
bljana. gnp-87235

Zupanc Aleksandra, Reboljeva 7, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
486342, reg. št. 16386, izdala UE Dom-
žale. gnz-87621

Zupančič Maja, Gornje ložine 23, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12681, izdala UE Kočevje. gnz-87796

Žerjal Vojko, Vilfanova 33, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, reg. št.
2861, izdala UE Piran. gnt-87802

Žibert Ivana, Brezovo 9, Studenec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 92665,
reg. št. 5137. gnz-87671

Žigon Mitja, Krpanova 9, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1231920, izdala UE Logatec. gnr-87329

Žlebir Sonja, Dvorje 76, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1223972, reg. št. 21001, izdala UE
Kranj. gnc-87369

Žuber Lenart, Razborca 7, Mislinja, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 16438,
izdala UE Slovenj Gradec. gnt-87252

Žumer Bojan, Masarykova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1493979, reg. št. 120388, izdala
UE Maribor. gng-87415

Zavarovalne police

ASSISTANCE CORIS d.o.o. Ljubljana,
Bratov Babnik 10, preklicuje polico zdrav-
stvenega zavarovanja v tujini z asistenco CO-
RIS, številka police: 155825. Ob- 69736

Assistance Coris d.o.o. preklicuje po-
lice zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco Coris. Številke polic: 125697,
127592, 139230, 139250, 150154,
150161, 150162, 150165. Ob-69573

Babič Biserka, Kocenova 2, Celje, za-
varovalno polico, št. 860651, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gns-87528

Begović Nataša, Goriška ulica 65, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 422907,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gni-87488

Bevec Tadeja, Slape 68/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 433233, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnn-87633

Cvetkov Nataša, Planina 160, Planina,
zavarovalno polico, št. 0920365, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnh-87264

Dolinšek Saša, Novi dom 61, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. A kasko
00001105010, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gng-87290

Gobec Magdalena, Trnovec pri Dram-
ljah 26c, Dramlje, preklicuje zavarovalno
polico na ime Uroš Gobec, št.
11.032.542, izdala zavarovalnica Prima,
d.d., sedaj Grawe, zavarovalnica d.d.
Ob-69696

Eržen Mitja, Log 12, Hrastnik, zavaro-
valno polico, št. 793291, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gnd-87868

Horvat Valburga, Vesnaverjeva 30, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 0432943,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d, filiala
Maribor. m-516

Jamšek Darko, Prežihova 11, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101393373, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. m-506

Jugovic Marija, Sp. Bitnje 23, Žabni-
ca, zavarovalno polico, št. 814530, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnc-87269

Kos Ludvik, Žlebič 39/a, Ribnica, za-
varovalno polico, št. 814906, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gno-87582

Krajcer Boštjan, Bukovska vas 53/b,
Šentjanž pri Dravogradu, zavarovalno po-
lico, št. 491490, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnx-87623

Kraljič Peter, Kolomban 9/b, Ankaran
- Ankarano, zavarovalno polico, št.
1001556. gns-87453

Kravcar Franc, Škovec 17, Velika
Loka, zavarovalno polico, št. 0585070,
izdala zavarovalnica Tilia. gns-87578

Krevzelj Andreja, Strojna 19, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št. AO
426946, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnj-87337

Mazzoni Boris, Petrovče 250, Petrov-
če, zavarovalno polico, št. 450700, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnp-87781

Mišič Jelenko, Selnica ob Muri 145,
Ceršak, zavarovalno polico, št. 410225,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-514

Nunar Jernej, Zg. Bela 50, Preddvor,
zavarovalno polico, št. 870924, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gnz-87271

Plešnik Vojko, Pirešica 18/a, Velenje,
zavarovalno polico, št. 422393.
gnt-87477

Runtič Jelka, Kal 75, Pivka, zavarova-
lno polico, št. 732025, izdala zavarova-
lnica Adriatic PE Postojna. gno-87482

Zelenik Marsel, Strmškova 3, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 947301, izdala zavarovalnica Adriatic
d.d. m-512

Žirovnik Drago, Zlatoličje 12, Starše,
zavarovalno polico, št. 433967, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnd-87243

Živkovič Milica, OF 13, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 1036652.
gnz-87371

Žohar Monika, Kanižarica 15, Črnome-
lj, zavarovalno polico, št. 332996, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-87276

Spričevala

Barlič Andrej, Prušnikova ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izda-
no leta 1996. gnh-87439

Bauman Vojko, Selca 1/a, Voličina, sp-
ričevalo 2. letnika SERŠ, izdano leta
2000. m-489

Bavčar Tanja, Selo 78, Črniče, letno
spričevalo 2. letnika SŠ Veno Pilon, Ajdo-
vščina, gimnazijski program, izdano leta
2000. gnc-87244

Belak Špela, Terčeva 26, Maribor, in-
deks, št. 43000805, izdala Akademija za
glasbo. gnh-87889

Blažek Sebastijan, Koče 69, Prestra-
nek, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje usnjarske in kovinarske šole v Domža-
lah, izdano leta 1988. gnk-87361

Boljka Nikolas, Ljubljanska 84, Dom-
žale, spričevalo 2. letnika Srednješolski
center Cene Štupar - smer elektro, izda-
no leta 1999. gnm-87484

Božičnik Amadej, Opekarniška 1, Ce-
lje, spričevalo o končani OŠ Frana Roša
Celje, izdano leta 1994. gnh-87789

Celestina Aleš, Selo pri Zagorju 63,
Zagorje ob Savi, indeks, št. 01098331,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gni-87663

Černe Aljoša, Kidričeva ulica 68, Tr-
zin, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 2000 in
2001. gnc-87819

Černe Marijan, Dolgo Brdo 2, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Janče.
gns-87353

Černuta Suzana, Taborska cesta 37,
Ljubljana, indeks, št. 20980049, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-87541

Dečman Andrej, Goriška ulica 1, Šent-
jur, spričevalo 4. letnika Srednje gradbe-
ne šole Celje, izdano leta 2001.
gnl-87335

Drev Jožica, Topolšica 118, Topolši-
ca, letno spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske šole v Slovenj Gradcu, izdano na ime
Koželjnik Jožica. gny-87422

Duraković Ruhdija, Bag, Bosna, diplo-
mo Gradbenega šolskega centra Borisa
Kraigherja, poklic tesar, izdana leta 1984.
gnj-87912

Ertl Robert, Delavska ulica 6, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne šole za slušno prizadete v Ljubljani -
mizarstvo, izdano leta 1984. gnj-87387

Fajt Ervin, Javornik 31, Ravne na Ko-
roškem, indeks, Srednje gostinske šole
Slovenj Gradec. gnm-87784

Frančeškin Vojko, Platiševa 25, Cerk-
no, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene delovodske šole v Ljubljani, izdano
leta 1970. gnf-87366

Gegič Dušanka, Strmec pri Polenšaku
16, Polenšak, spričevalo o zaključnem iz-
pitu za izobrazbo trgovec - prekvalifikaci-
ja, izdala Ljudska univerza Ptuj, izdano
leta 2001. gnq-87584
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Gomilšek Boštjan, Titova 1, Senovo,
diplomo Gimnazije Brežice, izdana leta
1991. gnv-87354

Gorišek Boštjan, Clevelandska ulica
16/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ce-
ntra strokovnih šol v Ljubljani - avtomeha-
nik, izdano leta 1987. gnz-87346

Gramc Martin, Podbočje 67, Podboč-
je, zaključno spričevalo Avtokleparske
šole Novo mesto, izdano leta 1975.
gnn-87258

Grašič Romana, Titova 62, Jesenice,
spričevalo Srednje zdravstvene šole - zdr.
tehnik, izdano leta 2001. gni-87463

Grum Peter, Vodnikova 32, Ljubljana,
indeks, št. 20990072, izdala Pravna fa-
kulteta v Ljubljani. gno-87332

Habe Metod, Zadlog 64, Idrija, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje tehniške gra-
dbene šole v Ljubljani, izdano leta 1974
in 1975. gnp-87631

Hitij Tomaž, Slamnikarska 4, Mengeš,
indeks, št. 41210067, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnv-87629

Hodak Igor, Zlatoličje 6/b, Starše, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 1995/96. m-513

Ivič Aljaž, Javornik 38, Ravne na Koro-
škem, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc, št. 18/93-94, izdano leta 1994.
m-518

Jaklovič Ladislav, Trimlini 64/a, Len-
dava - Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbenega šolskega centra Ivana
Kavčiča Ljubljana, št. 460/1968-69.
gnd-87418

Jamnik Marjan, Linhartova 80, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnu-87555

Japelj Tatjana, Niževec 1, Borovnica,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1982/83, izdano na ime
Verhovec Tatjana. gnv-87450

Javornik Tomaž, Selniška cesta 40,
Ruše, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Lju-
dska univerza Maribor, izdano leta 1993
in 1994. m-511

Jeruc Urška, Runkova ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdrav-
stvene šole, izdano leta 1995. gnr-87854

Jurič Gregor, Industrijska 6, Ruše, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Mari-
bor, izdano leta 1995/96. m-509

Kanalec Danijel, Frankovo naselje
160, Škofja Loka, zaključno spričevalo
Tehniške tekstilne šole v Kranju, izdano
leta 1975. gnb-87795

Kert Zvonka, Bolfenška 9, Maribor, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu za
predmetnega učitelja, smer razredni pouk,
izdano leta 1981. m-515

Kmetič Martinka, Zg. Korena 77, Zgo-
rnja Korena, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Frizerske šole Maribor, izdano leta
1983. m-505

Knific Bojan, Na Logu 28, Tržič, inde-
ks, št. 1800212, izdala Filozofska fakul-
teta. gnl-87485

Kovač Miroslav, Šegova 287a, Apače,
spričevalo Srednje strojne in tekstilne
šole, izdano leta 1998. gno-87457

Kuclar Marjeta, Vogelna ulica 8, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1976, izdano na ime
Hiršman Marjeta. gnk-87636

Leban Petra, Ulica 25. maja 17/a,
Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Gimna-
zije Nova Gorica, izdano leta 1999.
gnt-87577

Ledinek Zlatka, Plešivec 7, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Boris
Kidrič Celje, izdano leta 1990.
gnh-87464

Luznar Sašo, Triglavska ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Lju-
bljana Šiška, izdano leta 1994/95.
gnz-87521

Magjar Žiga, Groharjeva 4, Kamnik, in-
deks, št. 41044046, izdala Fakulteta za
družbene vede v Mariboru. gny-87797

Marinko Roman, Celovška cesta 138,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elekt-
roniko Ljubljana, izdana leta 1988, na ime
Begović Roman. gnd-87768

Marković Danijela, Ulica Staneta Seve-
rja 17, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gradbene šole v Mariboru, smer
gradbeni tehnik, izdano leta 1993 in
1994. m-504

Martinović Jelena, Trubarjeva cesta
74, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 2001. gnb-87849

Megla Borut, Strjanci 19, Podgorci,
potrdilo o varstvu pri delu s traktorjem.
m-503

Mejak Mojca, Ševnica 7, Mirna, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gosti-
nske šole v Novem mestu, izdano leta
1999. gnz-87546

Mikša Fric, Brestovec 1/b, Rogaška
Slatina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, iz-
dal ŠCBK v Celju, smer stavbni klepar,
šola končana leta 1973. gnn-87862

Mirtič Andrej, Litijska cesta 66, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnq-87430

Mladinič Peter, Hladilniška pot 1/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniške šole, št. II/69,
izdano 26. 6. 1991. gno-87557

Mlinarič Simon, Vitan 13, Kog, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Ormož, izdano
leta 2000/2001. gnb-87370

Možina Gorazd, Sv. duh 270, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje lesarske šole v Škofji Loki. gne-87342

Mrtič Damir, Pod obzidjem 16, Breži-
ce, spričevalo 3. letnika Policijske šole v
Tacnu, izdano leta 1993. gnh-87814

Mulalić Emira, Ladja 17, Medvode, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje trgovske šole, izdano
leta 1996, 1997 in 1998. gnh-87389

Mulalić Emira, Ladja 17, Medvode, sp-
ričevalo 4. letnika in potrdilo o opravlje-
nem 5. letniku Srednje šole Domžale, iz-
dano leta 1999 in 2000. gng-87390

Mušinović Mina, Podsmreka 6/p, Do-
brova, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1999. gne-87392

Ostrovška Slavka, Na livado 8, Šmarje
pri Jelšah, zaključno spričevalo Gimnazije
v Ajdovščini, izdano leta 1979.
gnx-87248

Pajnik Bruno, Ulica H. Vojka 1, Mari-
bor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gra-
dbene tehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1957, 1959, 1960 in 1961. m-500

Pajnik Bruno, Ulica heroja Vojka 1, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gra-
dbene tehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1962. m-499

Palić Sead, Kidričeva 19, Ljubljana, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole v Ajdovščini, gradbinec 1, izda-
no leta 1989. gnp-87581

Paska Andela, Trg svobode 3, Ptuj, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole Maribor, izdano leta 1981. m-501

Pečnik Dalibor, Cesta Hermana Debe-
laka 8, Hrastnik, diplomo Visoke tehniške
šole Maribor, izdana leta 1977.
gnu-87376

Perhavec Tomaž, Hladilniška pot 19/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Litostroj, izdano leta 1995/96.
gne-87867

Petek Šter Marija, Valjhunova ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje zd-
ravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1989, izdano na ime Petek Marija.
gnl-87289

Podgornik Nika, Liminjanska 89, Por-
torož - Portorose, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Piran, izdano leta 2001.
gno-87907

Podgoršek Fred, Slomškova 7, Breži-
ce, spričevalo Srednje kmetijske šole
Novo mesto, izdano leta 1990.
gnq-87455

Poglajen Marko, Preska nad Kostrev-
nico 6, Šmartno pri Litiji, indeks, št.
12130080189, izdala Višja strokovna
šola za telekomunikacije v Ljubljani.
gnr-87554

Polič Ignac, Jamnikova 2, Ruše, za-
ključno spričevalo Srednje gostinske šole
v Mariboru - smer natakar, izdano leta
1981. m-497

Popović Goran, Lucija,Kosmačeva uli-
ca 20, Portorož - Portorose, maturitetno
spričevalo Srednje ekonomske in družbo-
slovne šole v Kopru, izdano leta 2001.
gnf-87641

Popović Goran, Lucija, Kosmačeva uli-
ca 20, Portorož - Portorose, obvestilo o
uspehu pri maturi Srednje ekonomske in
družboslovne šole v Kopru, izdano leta
2001. gne-87642

Praznik Nejc, Podulaka 8, Velike Laš-
če, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana, splošna in strokovna gimnazija,
izdano leta 2001. gnc-87569

Priteržnik Andrej, Jenkova cesta 17,
Velenje, indeks, št. 41047169, izdala Fa-
kulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnz-87871
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Racić Srečko, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole teh-
niških strok Šiška, izdano leta 1999.
gno-87657

Rebolj Klemen, Zgornje Pirniče 11/s,
Medvode, diplomo Srednje naravoslovne
šole v Ljubljani, izdana v šolskem letu
1986/87, št. I. NMT 611. gnz-87771

Rogelj Silva, Planina 1, Kranj, spriče-
valo o končani OŠ Davorin Jenko Cerklje
na Gorenjskem, izdano leta 1980.
gnc-87794

Rojko Matjaž, Ul. Josipa Priola 20, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta
2001. m-492

Schmacher Dori, Gašperšičeva ulica
6, Ljubljana, indeks, izdala Srednja eko-
nomska šola v Ljubljani. gnu-87901

Slatinović Islam, Podkraj 70, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1983. gnp-87456

Smajić Sanela, Maroltova 16, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 2001. m-487

Smrdelj Nives, Dol. Košana 8, Koša-
na, spričevalo o končani OŠ Košana, iz-
dano leta 2000. gnx-87773

Stepanovič Borut, Orlek 24, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole, št. II/509-230TC/2001, iz-
dano 20. 1. 2001. gnx-87448

Šegula Vilko, Hlaponci 46, Polenšak,
spričevalo o končani OŠ Dr. Franja Žgeča
Dornava. gny-87272

Širovnik Helena, Senožeti 45/d, Dol
pri Ljubljani, preizkus znanja za težko gra-
dbeno mehanizacijo, izdano pri IVIS Tr-
zin. gnw-87824

Šmid Anja, Goriška 4, Celje, spričeva-
lo 1. letnika Srednje zdravstvene šole Ce-
lje, izdano leta 2000. m-519

Treven Drago, Rovtarske žibrše 34, Ro-
vte, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil Logatec, izdano v letu
1977/78 na ime Reven Drago. gnd-87893

Trobiš Alojz, Proseniško 45, Šentjur,
zaključno spričevalo 3. letnika ŠCBK Ce-
lje, št. 4581, izdano 28. 8. 1973.
gnx-87748

Tunjić Novak, Trebinjska ulica 9, Ljub-
ljana, indeks, št. 508/-1, izdal Center za
permanentno izobraževanje Cene Štupar
v Ljubljani. gnk-87811

Vesenjak Lovro, Ulica 1. celjske čete
20, Šentjur, indeks, št. 41210205, izda-
la Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnn-87333

Vižin Boris, Ajševica 23, Nova Gorica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostin-
ske in turistične šole v Izoli, izdano leta
1990 in 1991. gnw-87799

Vrhovec Srečo, Zaplana 139, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika in maturiteno spriče-
valo Srednje šole za lesarstvo, izdano leta
1981. gnx-87898

Vurcer Darja, Kocljeva ulica 1, Gornja
Radgona, indeks, št. 93516670. m-498

Zamernik Boštjan, Zaljubnico 54, Lju-
bno ob Savinji, maturitetno spričevalo Sre-

dnje šole za elektrotehniko in računalništ-
vo v Ljubljani, št. 677, izdano leta 1999.
gnk-87336

Zevnik Polonca, Hribarjeva ulica 7, Ce-
rknica, spričevalo 3. letnika Šolskega ce-
ntra Ljubljana - gimnazija, izdano leta
2001. gnq-87330

Žele Filip, Pot pomorščakov 22, Por-
torož - Portorose, spričevalo o zaključ-
nem izpitu SEDŠ Koper. gnq-87805

Ostali preklici

AKRIPOL d.d., Prijateljeva 11, Treb-
nje, licenco - certifikat za opravljanje pre-
vozov stvari za lastne potrebe v notranjem
prometu, št. 645/21 z dne 1. 12. 1997,
izdano pri GZS. gnv-87325

Belhar Manca, Lom pod Storžičem 85,
Tržič, delovno knjižico. gnr-87279

Bezjak Vladimir, Tržec 43, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnm-87459

Bizjak Damjan, Brezovica 10, Mirna,
delovno knjižico zap. št. 15372, reg. št.
47183, izdana 26. 9. 2001 pri UE Treb-
nje. gng-87915

Bonić Dragan, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnr-87404

Brglez Slavko, Bevče 30/b, Velenje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-1711-99. gnw-87749

CEMENTNI IZDELKI JARC s.p., Vaše
10/a, Medvode, kopijo licence overjene
od izdajatelja, izdana dne 12. 6. 2001 ,
št. 009802/18129/02-BGH37/2001,
izdana dne 2. 3. 2001 za vozilo SCANIA
P 124 CB 6X4 z reg. tablico LJ T8 - 05M.
gnh-87239

Čanačević Kristina, Žaucerjeva ulica
16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Srednja ekonomska šola v Ljubljani.
gng-87590

Čurguz Renata, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola. gne-87567

Furman Tatjana, Gregorčičeva ulica
27, Maribor, delovno knjižico št.
5703425. m-508

Geršak Boris, Mencingerjeva ulica 7,
Brežice, delovno knjižico. gnw-87274

Gorišek Franci, Za povrtmi 2/a, Šmar-
tno pri Litiji, carinsko deklaracijo, opravi-
lne št. 124-204-0948/00, 02-91-00016
z dne 8. 4. 2002. gnl-87810

Halimoski Ismail, Bazoviška 1, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnw-87599

Hassl Tomaž Viktor, Skrbinškova ulica
34, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1892/94.
gnu-87501

Hrobat Primož, Dobravlje 13, Ajdovš-
čina, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1168183.
gnx-87848

Ismailji Muhamet, Cankarjeva cesta
16, Logatec, delovno knjižico. gnf-87616

Ivanuša Bezget Bojana, Partizanska uli-
ca 16, Logatec, študentsko izkaznico, št.

01070824, izdala Pedagoška fakulteta na
ime Ivanuša Bojana. gno-87407

Jakelj Anton, Smerinje 4, Kranjska
Gora, delovno knjižico. gno-87782

Jarc Urška, Verd 50, Vrhnika, študent-
sko izkaznico, št. 01097011, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gnw-87774

Jazbec Rajko, Pot na Zduše 6, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-02983-00/97,
VČ-1181/97, izdano 16. 6. 1997.
gnw-87699

Jazbec Rajko, Pot na Zduše 6, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št.
02/13-4592/97, izdano 18. 7. 1997.
gnp-87706

Jazbec Roman, Žiganja vas 11, Križe,
delovno knjižico. gnb-87270

Jerše Boštjan, Goriška ulica 49, Ljub-
ljana, delovno knjižico, izdana na ime Pet-
rić Boštjan. gnf-87770

Kerec Jožica, Gornji Slaveči 113, Ku-
zma, delovno knjižico, št. 43192, reg. št.
239602, izdana 10. 7. 1981. gne-87267

Kirn Matej, Brdce 55, Dol pri Hrastni-
ku, študentsko izkaznico, št. 81569957.
m-491

KPL-GRADNJE, RAST, INŽENIRING,
Tbilisijska 61, Ljubljana, licenco, št.
0002094/34 z dne 16. 3. 1998 za vozilo
FAP 1616BD, reg. št. LJ KPL-023.
gnj-87537

Krasnići Albert, Zagrebška 5, Ptuj, štu-
dentsko izkaznico, št. 81587519. m-493

Kuhar Jožef, Šmarca, Stegne 3, Kam-
nik, delovno knjižico. gng-87365

Lorenčič Branko, Fabianijeva 47, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št.
01001756, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gny-87847

Magašič Davor, Matije Gubca 17,
51550 Mali Lošinj, letalsko dovolenje, št.
SLO - A/000048. gnw-87524

Mede Igor, Bavdkova ulica 3, Ljublja-
na, vpisni list za čoln, št. 0203-2095/95,
izdan 10. 4. 1995 za čoln z reg. oznako
KP 786. gnj-87437

Mikša Fric, Brestovec 1/b, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gnm-87434

MONTAVAR D.O.O., Cesta ob ribniku
41, Miklavž na Dravskem polju, izvod li-
cence št. 0002246/58, izdan 10. 9.
1998 pri Gospodarski zbornici Slovenije
za tovorno vozilo TAM 130 T 11 B z regis-
trsko oznako MB 45-94J. gng-87765

Novak Mirko, Rakovnik 1, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 02/03/637/00 za
čoln z reg. oznako KP 296, izdan 20. 3.
2000. gnj-87487

Peress Sara, Gozdna pot 3, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
19808001, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani, Visoka poslovna šola.
gnl-87364

Pirc Mateja, Leskovec 139/a, Prager-
sko, študentsko izkaznico, št. 61174894.
m-507

Podjed Tomaž, Maistrova ulica 6, Ka-
mnik, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-1214-00, VČ
-2263. gnr-87879
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Rihter Rafael, Gavce 51/a, Šmartno
ob Paki, licenco, št. 19601/02/BGD
69/201 za kombi z reg. oznako CE
D3-022. gnu-87351

SAM INŽENIRING d.o.o., Ulica bratov
Dobrotinškov 13, Celje, overjeno licen-
co, št. 00110848 za tovorno vozilo MAN
32.280 DHK z reg. oznako CE J3-223.
gnv-87275

Sedej Franc, Sp. kanomlja 38/c, Spo-
dnja Idrija, delovno knjižico, reg. št. 8119,
ser. št. D 218985. gnf-87691

Svenšek Kristina, Čučkova ulica 3, Ki-
dričevo, delovno knjižico. gnt-87452

Šadl Bojan, Vadarci 69, Bodonci, de-
lovno knjižico, reg. št. 44857, ser. št.

309817, izdana 10. 2. 1983 v Murski
Soboti. gnx-87273

Širovnik Helena, Senožeti 45/d, Dol
pri Ljubljani, preizkus znanja za licenco,
št. 607806, izdan leta 1997. gny-87822

ŠMITRANS D.O.O., Preglov trg 13,
Ljubljana, licenco št. 0002588/88 za vo-
zilo z reg. oznako LJ R8-79C. gng-87565

Šumenjak Stanko, Opekarniška 15,
Ormož, delovno knjižico št. 411231.
m-517

Tomše Ljubek Igor, Gregorčičeva uli-
ca 13, Ljubljana, delovno knjižico.
gnf-87791

Tomšič Boris, Stari trg 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gnx-87873

Vako Sabina, Greenwiška 10/a, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1038240. m-510

Vidic Jakob Janez, Triglavska 10, Bled,
izkaznico vojnega veterana, št. 004420 z
dne 21. 6. 2000. gnu-87801

Vörös Matej, Obirska ulica 7, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnl-87539

Vrabec Sergej, Rakitna 28, Preserje,
vpisni list za čoln, št. 01-03-742/92.
gnw-87449

Zakotnik Nives, Raičeva ulica 139, Lju-
bljana, delovno knjižico. gni-87888

Zupan Janez, Brezje 9, Čemšenik, hra-
nilno knjižico št. 01619, izdala Zasavska
HKS p.o. Zagorje. gnl-87835
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Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

– 10576 ZPIZ-1 broširana izdaja 5425 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10513 ZPIZ (2000) broširana izdaja 990 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10514 ZPIZ (2000) vezana izdaja 990 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

ZAKON O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja
Številne spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jih je
državni zbor sprejel pred iztekom leta 2001, so zahtevale izdajo prečiščenega besedila zakona v
Zbirki predpisov. Kaj je novega? Odgovore na ta vprašanja v uvodnih pojasnilih ponuja eden
vodilnih slovenskih strokovnjakov na tem področju Jože Kuhelj. Posebno pozornost namenja
razlagi razmeroma zapletenega sistema usklajevanja pokojnin in novim zakonskim možnostih, ki
naj bi spodbudile zanimanje za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ker so uvodna pojasnila namenjena le razlagi novosti, so še vedno zanimiva tudi pojasnila
zakonskih določb izpod peresa Jožeta Kuhlja, ki smo jih izdali ob uveljavitvi novega pokojninskega
sistema v letu 2000. V tej knjigi so tudi tabele o odmeri starostne pokojnine za posamezna leta. Ta
knjiga zdaj stane 990 SIT.

Cena: ZPIZ-1 5425 SIT z DDV 10576
ZPIZ (2000) 990 SIT z DDV 10513 ali 10514

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si
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