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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. 351-03-2/01 Ob-70049
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov  naročnika:  Ulica  Borisa

Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/79-90-612, faks 02/79-90-619,
e-mail: obcina.kidricevo@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja poslovno
stanovanjskega objekta v občini Kidri-
čevo.

Ocenjena vrednost: 264,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Kidričevo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: dru-
ge morebitne informacije o naročilu lahko
dobite pri tajniku občine Janku Hertišu, tel.
02/79-90-612 ali pri komunalnem nadzor-
niku Igorju Premužiču, tel. 02/79-90-616
in na sedežu Občine Kidričevo.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 5. 2002.

Občina Kidričevo

Št. 026/02 Ob-70145
1. Naročnik: Ministrstvo za promet – Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava posipnih
materialov (soli) za posipanje po držav-
nih cestah v Republiki Sloveniji, in sicer:

Sklop Opis Količina

1. sklop NaCl gr. 0–4 mm, vlaga 4% 17.000 t (+50%)
2. sklop NaCl gr. 0–2 mm, vlaga 4% 4.000 t (+50%)
3. sklop NaCl gr. 0–2 mm, vlaga 1% 2.000 t (+50%)
4. sklop MgCl2 30% raztopina 200.000 l (+50%)
5. sklop CalCl2 20% ali 24% raztopina 100.000 l (+50%)

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Lji-
ljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

7. Morebitne druge informacije o
načrtovanih  naročilih:  naročilo  bo  od-

dano z omejenim postopkom. Okvirni
datum za objavo 1. faze je 1. 7. 2002.
Naročnik  bo  v  2.  fazi  kandidate  pozval
k oddaji ponudbe predvidoma 30. 8.
2002.

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

Direkcija RS za ceste

Ob-70079
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradnja Barjan-
ske ceste.

4. Kraj: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Nevenka
Brumen, tel. 01/306-17-18, faks
01/306-17-48.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2002.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Št. 47/2002 Ob-70340
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center, Slovenija.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Področna enota In-
formacijski center, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-77-375,
faks +386/1/23-12-667, e-mail: janez.skuf-
ca@zzzs.si, http://www.zzzs.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup 180 upora-

bniških licenc za sistem SAP in nakup
ca. 300 človek/dni svetovanja pri uved-
bi sistema SAP v naročnikovo okolje.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Področna enota Informacijski center, Miklo-
šičeva 24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,

Področna enota Informacijski center

Št. 016/2002 Ob-70320
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izdelava, izpisova-
nje in oddajanje obrazcev za potrebe
Službe za obračun RTV prispevka.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: JZ
RTV Slovenija, Služba za komerc. zadeve in
javna naročila, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana – Katarina Novak.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: javno naročilo bo razpi-
sano za dobo treh let.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

JZ RTV Slovenija
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-70329

V javnem razpisu za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za 1 kos orodja za ro-
kovanje z NEK-ovimi izrabljenimi gorivnimi ele-
menti + kot opcija: storitev rokovanja s 50
kosi gorivnih elementov z pomočjo omenje-
nega orodja, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 42-43 z dne 17. 5. 2002, Ob-68912, se
popravi 6. točka in se pravilno glasi:

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave:
1. 9. 2002, začetek storitve: oktober
2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Popravek
Št. 371-02-11/2002/9-3221 Ob-70549

Uprava RS za izvrševanje kazenskih san-
kcij objavlja popravek javnega razpisa št.
2020-09-02-003 za nabavo video nadzo-
renga sistema z detekcijo gibanja v Zavodu
za prestajanje kazni zapora Maribor, števil-
ka objave Ob-67670 objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002.

Spremenita se datum predložitve ponudb
in datum javnega odpiranja ponudb.

Datum predložitve ponudb je 4. 6. 2002
do 14. ure, datum javnega odpiranja po-
nudb je 5. 6. 2002 ob 9. uri na sedežu
naročnika.

Ministrstvo za pravosodje
uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku naročnika Elektro
Ljubljana, Javnega podjetja za distribucijo
električne energije, d.d., Ljubljana, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
24. 5. 2002, Ob-69766, št. 1764/02, se
vrsta blaga v 3. (a) točki popravi in se pravil-
no glasi:

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
papirniškega materiala - Informatika v
obdobju 2002-2003.

Uredništvo

Št. 1/2002 Ob-70048
1. Naročnik: Osnovna šola Poljčane.
2. Naslov naročnika: Dravinjska c. 26,

2319 Poljčane, tel. 02/829-50-30, faks
02/829-50-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za  en  sklop,  več  sklopov  ali  za  vse
skupaj: dobavitelji lahko ponudijo vse
artikle iz sklopov ali vse artikle iz posamez-
nega sklopa:

1. mleko in mlečni izdelki - 1,450.000
SIT,

2. meso - 3,000.000 SIT,
3. mesni izdelki - 1,100.000 SIT,
4. ribe in konzervirane ribe - 200.000

SIT,
5. jajca - 100.000 SIT,
6. krompir - 250.000 SIT,
7. sveža zelenjava in sadje - 1,200.000

SIT,
8. konzervirano sadje - 300.000 SIT,
9. zmrznjena in konzervirana zelenjava -

250.000 SIT,
10. sadni sokovi - 150.000 SIT,
11. zmrznjeni izdelki iz testa - 450.000

SIT,
12. žita - 250.000 SIT,
13. testenine - 150.000 SIT,
14. slaščičarsko pecivo - 300.000 SIT,
15. kruh in pekovsko pecivo -

1,800.000 SIT,
16. olje in ostalo prehrambeno blago -

1,900.000 SIT.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Poljčane,

Dravinjska c. 26, 2319 Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 21. 8. 2002
- 20. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: računovodstvo
Osnovne šole Poljčane, Fanika Starovasnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro ob predložitvi pooblastila
in dokazila o vplačilu stroškov dokumenta-
cije na žiro račun šole, lahko pa ponudniki
po predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije zahtevajo, da se jim doku-
mentacija pošlje po pošti, po elektronski
pošti ali na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 12.000 SIT (vsebuje
DDV), plačilo na ŽR OŠ Poljčane št.
51800-603-32057.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Osnovna šola Poljčane, Dra-
vinjska c. 26, 2319 Poljčane - računovod-
stvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, 5. 7. 2002, ob 9. uri, v pisar-
ni ravnatelja Osnovne šole Poljčane.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
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 20. 8.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
15. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena -
85 točk, celovitost ponudbe - 5 točk, kvali-
teta - 3 točke, plačilni rok - 2 točki, dodatne
ugodnosti - 5 točk.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Osnovna šola Poljčane

Ob-70062
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: deli službene obleke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop A) – službena obleka moška,žen-
ska letna in zimska, 422 suknjičev, 743
hlač,

– sklop B) – srajca, bluza letna in zim-
ska, 2.101 kosov,

– sklop C) – kape vseh vrst, 943 kosov,
– sklop D) – bunda moška, ženska, 231

kosov,
– sklop E) – plašč dežni moški, ženski,

497 kosov,
– sklop F) – čevlji moški letni, 801 par,
– sklop G) – čevlji moški zimski, 624

parov.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa, v celoti ali po po-
sameznih celotnih sklopih. Posameznih de-
lov naročila iz posameznega sklopa ponu-
dniki ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: razne lokacije v Repu-
bliki Sloveniji po dispoziciji kupca.

5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek:
15. 7. 2002, konec: 15. 3. 2003 v prime-
ru zagotovljenih finančnih sredstev bo z iz-
branim ponudnikom sklenjeno sodelovanje
še za nadaljnji dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, faks: 00386 (0)1
29 14 833.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 2.000 SIT
(DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri Novi Ljubljanski ban-
ki, tuji pa 21,00 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu (znesek se lahko nakaže preko
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Teledoma, Klika itd.) Poleg dokazila je po-
trebno poslati tudi registracijo podjetja z dav-
čno številko s pripisano kontaktno osebo in
številko faksa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovenske železnice d.d.,
Center za nabavo, Kolodvorska 11,1506
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2002 ob 13. uri, SŽ d.d., sejna
soba CN, št. 606, Kolodvorska 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija v višini 3% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

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

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je imel v obdobju enega leta pred

pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle obvez-
nosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;

– predloži vzorec izdelkov in potrdilo o
surovinski sestavi in teži, ki je navedena v
tehničnih opisih.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe 30. 9. 2002,
– predvideni izbor do 12. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: eko-

nomsko najugodnejša ponudba za katero
se upošteva cena, kakovost izdelave,rok iz-
delave,reference in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Center za nabavo, faks
01/29-14-833; e-pošta: nabava@slo-ze-
leznice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice d.d.

Št. 25 Ob-70069
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Seža-
na.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: skupina
blaga 01. živila.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupina blaga 01. živila je predvidena za
oddajo blaga po sklopih:

01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki.
Da bo ponudba pravilna, mora ponudnik

ponuditi blago vsaj za en sklop v celoti.
4. Kraj dobave: fco. skladišče naročni-

ka – kupec, Cankarjeva 4, 6210 Sežana –
razloženo.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
15. 7. 2002, zaključek 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete v računovod-
stvu bolnišnice, dodatne informacije nudi
Zdravko Gomizelj, tel./faks 05/734-13-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
pa do konca razpisa, in sicer od ponedeljka
do petka, med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
žete na žiro račun: 51400-603-31198, Bol-
nišnica Sežana ali plačate v gotovini nepo-
sredno na blagajni računovodstva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki mora-
jo predložiti ponudbo do 26. 6. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Bolnišnica za zdravljenje in reha-
bilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in poda-
ljšano splošno-bolnišnično zdravljenje Seža-
na, Cankarjeva 4, 6210 Sežana (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 6.
2002 ob 9. uri, v sobi direktorice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok za blago je 60 dni od prevzema blaga
na podlagi dobavnice.

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:

– dnevna dostava blaga (razen nedelje
in praznika),

– čas dobave blaga za sklop 01.04. mle-
ko in mlečni izdelki, dnevna dostava do 7.
ure; za sklop 01.03. meso in mesni izdelki,
dnevna dostava do 13. ure,

– da zagotavlja dnevne in letne količine
blaga, ki je predmet ponudbe,

– da zagotavlja 60-dnevni plačilni rok,
– da ima organizirano lastno službo kon-

trole kakovosti,
– da zagotavlja blago, ki je predmet jav-

nega naročila, I. kakovostnega razreda,
– da je v zadnjih treh letih dobavljal bla-

go najmanj petim pogodbenim partnerjem,
– da predloži BON 1 in BON 2 ali potrdi-

lo poslovne banke, ki vodi njegov žiro ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (odvisno od registracije),

– da predloži parafiran vzorec kupopro-
dajne pogodbe iz razpisne dokumentacije,

– da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije,

– da ni dal zavajajočih podatkov.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do
31. 8. 2002. O ponudbah bo naročnik odlo-
čil v 15 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna ponudbena cena za posamezen
sklop blaga.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Bolnišnica Sežana

Št. 11/02 Ob-70070
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – razsvetlja-
va, instalacijski material, relejna in me-
rilna tehnika in telekomunikacijske na-
prave.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 20. 7.
2002 do 19. 6. 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na TRR, št. 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 6. 2002
do 10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba”, s številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 26. 6. 2002
ob 10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti,
poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih:
poleg zakonsko predpisanih splošnih po-
gojev mora ponudba izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

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

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

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

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

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

Kolikor je ponudnik že bil dobavitelj tudi
pri naročniku in po interni ocenitvi pri naroč-
niku padel v razred C-dobaviteljev, ne izpol-
njuje pogoja pozitivnih referenc.

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

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

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

ročilu: podaja Vladimir Jelen.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 5. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 2172/2002-9 Ob-70294
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno

stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška c. 15,

1270 Litija, faks: 01/890-00-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: smetar-

sko vozilo za pobiranje in odvoz komu-

nalnih odpadkov z nadgradnjo 15 m3, z
mehanizmom za praznjenje posod pro-
stornine 120 do 900 litrov.

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

4. Kraj dobave: Ponoviška cesta 15,
1270 Litija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skrajni rok
izvedbe posla je 90 dni od podpisa po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KSP Litija
d.o.o., Ponoviška c. 15; Roman Ciglar, tel.
01/890-00-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro (tajništvo podjetja).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na TR št.
02023-0020080754, NLB d.d. Ljubljana,
Enota Litija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 6. 2002
do12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponovi-
ška c. 15, 1270 Litija,(tajništvo podjetja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2002 ob 9. uri, Javno podje-
tje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o., Ponoviška c. 15, 1270 Litija, (2.
nadstropje - sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 9.
2002.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(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
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je julij 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Javno podjetje Komunalno stanovanj-
sko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška c. 15,
1270 Litija, Roman Ciglar, 01/890-00-10.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija

d.o.o.

Št. 37 Ob-70296
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, faks
02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 500.000
kosov plastičnih zapiralk za “S” sklepe.

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

4. Kraj dobave: po dispoziciji naroč-
nika.

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek: ta-
koj po podpisu pogodbe, datum zaključka
eno leto od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nančne zadeve – Nabavna služba – Peter
Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure. Razpisno doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun št.
90672-0000040025.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Slom-
škov trg 10, Maribor – Sektor za finančne
zadeve – Nabavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 10. uri, Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor –
sejna soba v 4. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po prejemu računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik lahko ponudni-
ka izloči: če izkazana izguba poslovanja po-
nudnika v letu 2001 presega 5% prihodkov,
če niso čisti prihodki večji od petkratne vre-
dnosti ponudbe na katero se prijavlja, če
ponudnik ne predloži vzorec plastične zapi-
ralke, če vzorec plastične zapiralke ne ustre-
za tehničnim zahtevam iz razpisa oziroma
naročnik ugotovi, da je zaradi odstopanj od
tehničnih zahtev zmanjšan varnostni učinek
plastične zapiralke.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudbe, predvideni datum odločitve 11. 7.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 017/2002 Ob-70305
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks: 01/475-2186.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ENG in

EFP TV snemalna oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop A: EFP kamera s priborom - 1
kos,

– sklop B: ENG DVC PRO 25 snemalni
komplet s priborom - 2 kosa,

– sklop C: ENG DVCAM snemalni kom-
plet s priborom - 3 kosi,

– sklop D: magnetoskopi DVCAM - 6
kosov,

– sklop E: magnetoskopi DVC PRO 50
in DVC PRO 25 - 9 kosov,

– sklop F: ENG in EFP objektivi s pribo-
rom - 6 kosov,

– sklop G: kamerni stativi in pribor - 6
kosov.

Sprejemljive so ponudbe za posamezne
sklope ali za vse sklope skupaj.

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV pro-
dukucija, Mateja Duša - faks:
01/475-37-40, tel.: 01/475-37-42.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi v Ura-
dnem listu, vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, po predhodni najavi na faks št.
475-37-40.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
rač. 50101-603-45036, sklic na št. 00
51-634-566 in z navedbo davčne številke
in sedeža podjetja; za ponudnike iz tujine
pa pri Nova LB d.d. Ljubljana, št. računa
02923-0014269713, z oznako predmeta
plačila - 017/2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 7. 2002 do
10. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj - za razpis-ponudba za
razpis št. RTV-017/2002- ENG in EFP TV
snemalna oprema. Na kuverti mora biti na-
pisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: do 2. 7. 2002 ob 12. uri v RTV cen-
teru, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do

podpisa pogodbe, in sicer v višini - za vse
sklope, v višini 650.000 SIT;

– za sklop A, v višini 200.000 SIT,
– za sklop B, v višini 300.000 SIT,
– za sklop C, v višini 100.000 SIT,
– za sklop D, v višini 100.000 SIT,
– za sklop E, v višini 400.000 SIT,
– za sklop F, v višini 300.000 SIT,
– za sklop G, v višini 100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 50 točk za sklop A, za sklop
B, C, F, G, 60 točk, za sklop D, E, 95 točk,
tehnična ustreznost 45 točk za sklop A, za
sklop B, C, F, G 35 točk, plačilni pogoji 5
točk za vse sklope.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 8/2002 Ob-70309
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

Ljubljana, faks 01/300-39-11.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava sre-
dina julija.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija nabavna služba, soba št. 22,
dodatna pojasnila Robert Ludvik, inž. rač.,
faks 01/300-39-11.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 (DDV vključen) na
bančni račun št. 50101-603-48587, sklic-
na številka 02 17-280-86.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kotnikova 28, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2002 ob 11. uri.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 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: 24. 5. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 20 Ob-70314
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000

Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pometalnega stroja - 1 kos.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: avgust 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Olga Okorn, soba številka 114, tel.
01/477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stro-
škov razpisne dokumentacije in davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B7/02.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 1. 7. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudni-
ka in z oznako “Ne odpiraj - Ponudba za
dobavo pometalnega stroja - JR B7/02”.
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Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Snaga d.o.o., Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo po-
djetja Marjeta Bambič, soba številka 118,
I. nadstropje, tel. 01/477-96-20, faks
01/477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Snaga d.o.o. Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju po-
nudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja
pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti na priloženem obraz-
cu kot varščino, da bo v primeru, da bo
izbran kot najugodnejši ponudnik pod po-
goji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po preje-
mu obvestila o izbiri odzvati na poziv k pod-
pisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, si-
cer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo iz-
branemu ponudniku vrnjena po podpisu po-
godbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom.

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

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

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: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
brez davka 50 točk, garancijski rok 10 točk,
dobavni rok 10 točk, servis 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
01/477-97-11, odgovore na vsebinska
vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le
pisno na naslov Snaga d.o.o., Povšetova
ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne
bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo in javnim razpisom je 5
dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgo-

vori pomembni za vse kandidate, bodo po-
slani na naslove vseh kandidatov, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 1.7.2608/2002 Ob-70318
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra
lahko, 1,500.000 litrov, po standardu
SIST 1011.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov alivse skupaj:
ponudba naj pokriva vse lokacije, izbor je
možen za posamezne lokacije.

4. Kraj dobave: različne lokacije po Slo-
veniji: lokacija 1 - Ljubljana okolica, lokacija
2 - Celje okolica, lokacija 3 - Maribor okoli-
ca, lokacija 4 - Novo mesto okolica, lokaci-
ja 5 - Postojna okolica, lokacija 6 - Koper
okolica, lokacija 7 - Nova Gorica okolica,
lokacija 8 - Jesenice okolica, lokacija 9 -
Murska Sobota okolica.

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

zaključka ali trajanja dobave: začetek: av-
gust 2002 do avgust 2003 (v primeru zago-
tovljenih finančnih sredstev bo z izbranim
ponudnikom sklenjeno sodelovanje še za
nadaljnji dve leti).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska 011, 1000 Ljubljana, faks 00 386 (0)1
29 14 833, tel. 00 386 (0)1 29 14 416.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 02923-0019346887 pri NLB
d.d., Ljubljana.

Razpisno dokumentacijo je možno po-
sredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potre-
bno priložiti registracijo podjetja in ime kon-
taktne osebe.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center
za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002, ob 9. uri, Center za
nabavo, sejna soba št. 606, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija v višini 5% od razpisane vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik po 41. členu Zakona o javnih na-
ročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne do-
ločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano s nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni odiranja ponudb.

Predvideni izbor do 4. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,

plačilni rok, reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Center za nabavo, faks 00 386 (0)1
29 14 833; e-pošta:nabava@slo-zelezni-
ce.si

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. št. 91 z dne 16. 11.
2001, Ob- 58585.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice d.d.

Št. 021/2002 Ob-70321
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: širitev ob-

stoječih strežnikov sistema DALET z
Windows NT strežniško gručo.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: v roku 60
dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Služba za komercialne zadeve in javna
naročila, Katarina Novak, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 6.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu 01/475-21-86
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in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036, sklic na šte-
vilko 00-51-634-566, z oznako predmeta
plačila (številko razpisa) in z navedbo dav-
čne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 24. 6.
2002 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2002 ob 11. uri, v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
500.000 SIT, veljavna do 15. 9. 2002.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2002, avgust
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena – 80%, plačilni pogoji – 5%,
tehnična ustreznost opreme – 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 1.7.2616/2002 Ob-70327
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

011, 1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: večsistemske električ-
ne lokomotive (25+5).

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

4. Kraj dobave: Slovenske železnice
d.d., železniška postaja Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: za-
četek leta 2004, konec: začetek leta 2007.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Center za nabavo, Kolodvor-
ska ulica 11, 1506 Ljubljana, faks 00386
(0)1 29 14 833.

Kontaktna oseba za komercialna vpraša-
nja: Metka Prelog; + 386 01 29 14 587.

Kontaktna oseba za tehnična vprašanja:
Boštjan Miklavčič; +386 01 29 14 101.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 45.000 SIT na transakcij-
ski račun pri NLB št. 02923-0019346887,
tuji pa 200 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 9. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 9. 2002 ob 9. uri, SŽ d.d., Steklena
dvorana, Kolodvorska ulica 011.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 90 dni od datuma dobave.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): v skladu z zakonom in razpisno
dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik po splošnih pogojih 41. do 43. čle-
nu Zakona o javnih naročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe –
120 dni od odpiranja ponudb.

Predvideni izbor do konca leta 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: eko-

nomsko naugodnejša ponudba po sledečih
merilih: tehnična ustreznost, cena, dobavni
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zelezni-
ce.si.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 35 z dne
19. 4. 2002, Ob-67552.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo v Uradnem listi Republike Slovenije:
24. 5. 2002.

Slovenske železnice, d.d.

1.7.2616/2002 Ob-70328
1. Subscriber: Slovenske železnice d.d.
2. Subscribers Address: Kolodvorska

ulica 11, 1506 Ljubljana.
3. (a) Sort and quantity of goods to be

delivered: Purchase of 25+5 multisys-
tem electric locomotives.

(b) In case that an order will be given
away in parts, name them and name also
conditions of acceptance for one or more
parts together: /

4. Place of delivery: Slovenske železnice
d.d., Railway station Ljubljana.

5. Acceptability of variant offers: Vari-
ant offers are not allowed.

6. Starting date and approximate end-
ing date of deliveries: Start: begining of
year 2004, end: begining of year 2007.

7. (a) Address of department and per-
son responsable for tender documenta-
tion and additional information: Sloven-
ske železnice d.d., Purchase Service,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Fax:
00386 (0)1 29 14 833.

Contact person for commercial ques-
tions: Metka Prelog; + 386 01 29 14 587.

Contact person for technical questions:
Boštjan Miklavčič; +386 01 29 14 101.

(b) Availability of tender documenta-
tion: Every working day from 10.00a.m. to
12.00 a.m.

(c) Amount and way of payment for ten-
der documentation: 45.000,00 on trans-
action account at NLB nr: 02923-
0019346887, foreigners 200 EUR on ac-
count at NLB NR. 50100-620-133-900-
7100-59383/4.

8. (a) Dead line to place official offer:
19. 09. 2002 until 12.00 a.m.

(b) Address where offer must be placed:
Slovenske železnice d.d., Purchase Serv-
ice, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.

9. Place, date and time of offers open-
ing: 20. 09. 2002 at 9.00 a.m. on address,
SŽ d.d., “Steklena dvorana”, Kolodvorska
ulica 11.

10. Statement of bank insurance for
seriousness of offer if asked: Bank guaran-
tee in amount of 5% from the value of offer.

11. Financial and payment terms/re-
ferring to local Law articles: Minimum
payment terms: 90 days after the date of
delivery.

12. In case of more tenderers in se-
lected offer, legal form of joint venture
must be stated (Article 47 of Law for pub-
lic tenders): In accordance with Law and
tender documentation.

13. Conditions which must Offerer ful-
filed according to article 41 to 43 of Law
of Public tenders:

– is registrated in accordance with local
Law,

– is not in procedure to be cancelled,
does not have some other prohibits by local
Law, is not in any kind of procedure on local
Court,

– does not have any kind of restrictions
by local Law in last 5 years,

– all taxes and obligations toward local
government are paid,

– to have valid permission of local gov-
ernment to execute all commercial affairs
which are object of public tender,
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– it is financialy and business capable,
– it has enough of technical potential,
that all information concerning fulfine-

ment of obligated conditions are true.
14. Date of validity of the offer: Validity

of offer – 120 days after official opening of
offers.

Approximate date of selection: end of
year 2002.

15. Evaluating Criteria’s: Economically
most suitable offer will be evaluated on the
base of following criteria’s: tecnical suitabil-
ity, price, delivery conditions.

16. Possible other information of ten-
der: Purchase Service, Fax: 00386(0)1 29
14 833; E-mail: nabava@slo-zeleznice.si.

17. Date and Nr. of preliminary notice:
19. 4. 2002/Ob-67552.

18. Date of demand for announcement
of  tender  in  Official  Gazettes  of  Re-
public Slovenia number 35, dated on
24.05.2002.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-70335
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) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pohištvene opreme za am-
bulante in pisarniške prostore - po pro-
jektih.

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

4. Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
po podpisu pogodbe ca. 50% opreme in v
naslednjih 30 dneh ostali del opreme.

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: 26. 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 ponudb:
26. 6. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, sejna soba/III.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po opravljeni dobavi in montaži.

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 dobavo in montažo oddal enemu
dobavitelju.

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: do 15. 8. 2002, do
1. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 47/2002 Ob-70337
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovane Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava 9 samopostrež-
nih terminalov za sistem kartice zdrav-
stvenega zavarovanja za Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije. Oznaka
razpisa: SST-02/02.18-B.

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

4. Kraj dobave: lokacije izvajalcev zdrav-
stvenih storitev po Sloveniji izbrane s strani
naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v sre-
dini septembra 2002, nato instalacija in za-
gon naprav v roku enega meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Področna enota
Informacijski center, Janez Škufca, tel.
01/30-77-361, faks 01/23-12-667, e-ma-
il: janez.skufca@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: predložitev po-
nudb: sreda, 26. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: v tajništvo naročnika, soba
345/III.

Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma
in ure prispeti v tajništvo naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 26. 6. 2002 ob 12.30 v sejni
sobi naročnika, soba 342/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je nepreklicna bančna garancija za re-
snost ponudbe, za izbranega ponudnika pa
še nepreklicna bančna garancija za izpolni-
tev pogodbenih obveznosti in nepreklicna
bančna garancija za odpravo napak v ga-
rancijski dobi za dobavljene naprave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zahtevami razpisne dokumentacije
oziroma vzorcem pogodbe, ni posebnih
zahtev.

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:

– dobavni rok do vključno 45 dni po skle-
nitvi pogodbe za vse blago s tem, da se o
datumih instalacije naročnik in izvajalec
predhodno dogovorita,

– plačilni rok 45 dni ali več,
– izvedba instalacije mora biti usklajena

s terminsko dinamiko, ki jo koordinira na-
ročnik in je skladna z instalacijo ostalih kom-
ponent (priprave s strani Telekoma, pripra-
ve prostorov, instalacija usmerjevalnikov),

– garancijski rok za blago najmanj 36
mesecev,

– garancijsko vzdrževanje mora zagotav-
ljati ponudnik, kar pomeni, da za vse pose-
ge naročnik kontaktira izključno s ponudni-
kom ali njegovim pooblaščencem, odzivnost
servisne službe v najmanj 4 urah in skladno
z zahtevami v specifikacijah,

– naročnik si pridržuje pravico do pozi-
va na preverjanje skladnosti opreme s spre-
cifikacijami oziroma razpisno dokumenta-
cijo in predstavitev delovanja ponujenega
blaga. Predstavitev opravijo delavci ponu-
dnika v prisotnosti delavcev naročnika. Po-
nudnik mora pristopiti k predstavitvi v roku
36 ur od poziva. Prezentacija se izvaja na
lokaciji naročnika, preverjana bo funkcio-
nalnost opreme,

– razmerje med povprečno bruto meseč-
no plačo na zaposlenega pri ponudniku in
povprečno bruto mesečno plačo v RS za l.
2001 ne sme biti manj kot 0,80.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 15. 9. 2002. Odločitev o najugodnej-
šem ponudniku bo naročnik sprejel do
10. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika z
najnižjo oceno po formuli:

ocena = cena/(1 + vsota vseh meril v %),
kjer so merila;

Garancijski rok: izražen v mesecih 0 -
8%;

Namesko organizirana servisna služba za
podporo SST: 0 - 2%;
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Plačilni rok za zapadla plačila: 0 - 0,9%.
Cena v formuli je cena opreme v ponud-

bi posameznega ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: sestanek s ponudniki bo v torek,
11. 6. 2002 v sejni sobi naročnika, soba
342/III, ob 11. uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 6. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 157/02 Ob-70357
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter pre-
mičnim premoženjem.

2. Naslov naročnika: H. Staneta 1,
2000 Maribor.

3. Vrsta in količina blaga: nakup pi-
sarniškega pohištva.

4. Kraj dobave: Maribor, več lokacij.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predviden datum

zaključka in trajanje dobave: 20 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ma-
ribor, H. Staneta 1, 2000 Maribor, Mestna
uprava, Materialno – tehnična služba, kon-
taktna oseba Borovnik P. Breda.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih datumskih omejitev. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslo-
vu naročnika, vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na TRR
št. 01000-0100008441 v višini 2.000 SIT
z namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis –pisarniška oprema”.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Maribor, H. Sta-
neta 1, 2000 Maribor, vložišče ali soba
323/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 10. uri, kletna sejna
soba H. Staneta 1.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po tem
ki je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): /

13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg pogo-
jev po 41. do 43. členu ZJN: navedeno v
razpisni dokumentaciji

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 31. 8. 2002 in predvideni da-

tum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
dobavni rok, garancija.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Mestna občina Maribor
Oddelek za gospodarjenje

s poslovnimi in upravnimi prostori ter
premičnim premoženjem

Št. 1/02 Ob-70359
1. Naročnik: Komunala Slovenska Bistri-

ca, Podjetje za komunalne in druge storitve
d.o.o.

2. Naslov naročnika: Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/818-19-01, telefaks 02/818-01-37.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni material za potrebe izvajanja službe
na področju vodooskrbe, za obdobje 2
let. Ocenjena vrednost naročila znaša
82,400.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Komunala Slovenska
Bistrica, Pohorski bataljon 12, Slovenska
Bistrica.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2002 do 31. 7. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nabavna slu-
žba, Alojz Višič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 6. 2002,
do vključno 17. 6. 2002, vsak delovni dan
med 7. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 SIT,
virmansko plačilo na transakcijski račun
št. 04430-0000394225, odprt pri Novi
KBM d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka
24. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Slovenska Bistrica,
Podjetje za komunalne in druge storitve
d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Sloven-
ska Bistrica (nabavna služba).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek, 24. 6. 2002 ob 13. uri
na sedežu družbe (pisarna direktorja).

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

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: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 6. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vodja nabavne službe Alojz Višič, tel.
02/818-19-01.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.

Ob-70402
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za splošne in prav-
ne zadeve.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava računalniške opreme in storitev
inštalacij in konfiguracij za prenovo ozi-
roma posodobitev informacijske in-
frastrukture v Mestni občini Maribor, oz-
naka javnega naročila “ Prenova IT v Mestni
občini Maribor“.

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

1. Sklop A: Centralni strežniški del
1.1. Podsklopi A
A1 Posodobitev strežnikov z uvedbo Clu-

ster sistemov
A2 Centralni diskovni podsistem (SAN)
A3 Rešitev varovanja podatkov (Backup)
A4 Uvedba terminalskega strežnika
A5 Omare za vgradnjo sistemske strojne

opreme
A6 Podatkovni strežnik
A7 GB centralno stikalo
A8 Programsko orodje za nadzor in

upravljanje sistema.
2. Sklop B: Lokalna računalniška opre-

ma
2.1. Podsklopi B
B1 Osebni računalniki
B2 Namizni črnobeli A4 laserski tiskal-

niki
B3 Mrežni barvni A3 laserski tiskalniki
B4 Barvni zaslon (monitor) 17“.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo

za en sklop oziroma za oba sklopa s tem,
da mora biti ponudba finančno ločena za
vsak sklop posebej. Naročnik si pridržuje
pravico skleniti pogodbo po sklopih oziro-
ma za oba sklopa skupaj.

4. Kraj dobave: sedež naročnika Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava v ro-
ku 30 dni po sklenitvi pogodbe, inštalacija v
roku 7 dni po dobavi.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor oziroma po faksu št.
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22-01-333. Kontaktne osebe: Tanacek
Marija, tel. 22-01-347, Vešligaj Staško, tel.
22-01-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
ne postavlja nobenih datumskih omejitev.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu naročnika v II. nad-
stropju soba 212, v ponedeljek, sredo in
petek med 8. in 10. uro s predložitvijo do-
kazila o plačilu za razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo naročnik pošlje tu-
di po pošti na podlagi predhodne predloži-
tve dokazila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, način
plačila je virmansko ali s položnico na ra-
čun Mestne občine Maribor, št.
01000-0100008441 s pripisom oznake
javnega naročila “Prenova IT v Mestni ob-
čini Maribor“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
prispeti v glavno pisarno naročnika ne
glede na način dostave do 26. 6. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti na naslov naročnika Ul. heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, lahko pa tudi ose-
bno v vložišče naročnika v I. nadstropju,
soba 121

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo na naslovu na-
ročnika dne 26. 6. 2002 ob 12. uri v sobi
št. 122.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora za resnost ponudbe predložiti
bančno garancijo v višini 5 % od vrednosti
javnega razpisa v kolikor daje ponudbo za
celotni javni razpis oziroma 5 % od vredno-
sti javnega razpisa za sklop na katerega se
nanaša ponudba.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb
oziroma do podpisa pogodbe. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
3. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. Sklop A: cena, kadri, partnerska mreža,
reference, kompleksnost, tehnične in fun-
kcionalne lastnosti; 2. Sklop B: cena, opis
servisnih zmogljivosti, vzdrževanje, referen-
ce, kompleksnost. Opis in vrednotenje me-
ril sta podrobneje navedena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprave

Oddelek za splošne
in pravne zadeve

Št. 1 Ob-70404
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza

Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 10,

4264 Bohinjska Bistrica, telefon
04/577-00-00, faks: 04/577-00-13.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali sa-
mo posamezno skupino, in sicer:

– goveje in telečje meso,
– svinjsko meso,
– mesne izdelke,
– perutninsko meso in izdelke iz perut-

ninskega mesa,
– mleko in mlečne izdelke,
– kruh,
– pekovsko pecivo in kekse,
– slaščičarske izdelke in čokolade,
– sveže sadje,
– svežo zelenjavo,
– testenine,
– konzervirano sadje, sadne sirupe in so-

kove,
– jajca,
– zamrznjeni prehrambeni izdelki,
– razno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Jane-

za Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, podruž-
nica Srednja vas v Bohinju 69, Enota vrtec
Bohinj, Mencingerjeva ulica 4,4264 Bohinj-
ska Bistrica.

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 dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bo-
hinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264
Bohinjska Bistrica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure osebno ob predložitvi poo-
blastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun šole, lahko pa ponudniki zahteva-
jo s predložitvijo dokazila o vplačilu stro-
škov dokumentacije, da se jim dokumenta-
cija pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51540-603-31408 - za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 6. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola dr. Janeza Men-
cingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta
10, 4264 Bohinjska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2002 ob 8. uri na Osnovni šoli
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna me-
nica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
oziroma 45 dnevni rok plačila.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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: izjava o zadostnem števi-
lu delavcev za izvedbo vsakodnevne doba-
ve, izjava o lastnem voznem parku za dnev-
no izvedbo naročila, ostale zahteve oprede-
ljuje razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 9. 2002,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 10. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, celovitost ponudbe 5 točk, boljši
plačilni pogoji 5 točk, posebne ugodnosti
(dodatni količinski popusti, krajši rok do-
bave od zahtevanega roka, računi se iz-
dajajo enkrat mesečno) 5 točk in reference
5 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: 27. 5. 2002.

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica

Št. 091-3-3/02 Ob-70530
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema

za celično inženirstvo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

sklopi:
– sklop A - prenosna napava za meritve

kvalitete zraka v aseptični komori,
– sklop B - UV-VIS sprektrofotometer s

tiskalnikom,
– sklop C - celični CO2 inkubator,
– sklop D - inkubator za diferenciranje

celic,
– sklop E - vlačilec za kvarčne mikropi-

pete,
– sklop F - ozmometer s priborom.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 20. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva v tajništvu
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Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-01; dodatne in-
formacije nudi prof. dr. Robert Zorec, tel.
01/543-70-20.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun: 50103-603-41175, sklicna
številka 0100/2.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicin-
ska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljublja-
na. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti in označene z napisom: “Ne
odpiraj - Ponudba”, številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in navedbo pred-
meta javnega naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 2002 ob 12. uri na naslovu
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba.

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

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;

3. da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3, ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali

– število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako 0 ali

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

7. da je predložil seznam najmanj treh
kupcev v Sloveniji;

8. da je za ponujeno opremo predložil do-
kumentacijo za uporabo opreme v angleškem
jeziku skupaj s certifikati o varnosti in da je
programska oprema v angleškem jeziku;

9. da ni dal zavajajočih podatkov;
10. da bo ponujeno opremo dobavil naj-

kasneje v 4-6 tednih po podpisu pogodbe;
11. da nudi 60-dnevni plačilni rok po

podpisu prevzemnega zapisnika in izdaji ra-
čuna.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 5. 11. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
12. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. za sklope B, C, E, F:
– cena,
– servis,
– garancijska doba;
2. za sklop A:
– cena,
– servis,
– garancijska doba,
– certifikati ali dokazila za terapevtsko

rabo;
3. za sklop D:
– cena,
– servis organiziran preko ekskluzivne-

ga zastopnika,
– garancijska doba,
– certifikati za terapevtsko rabo.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 5. 2002.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Ob-70564
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. ročne radijske postaje – 155 ko-

sov,
2. mobilne radijske postaje – 105 ko-

sov,
3. sprejemniki osebnega klica (po-

zivniki operativni) – 1140 kosov,
4. sprejemniki osebnega klica (po-

zivniki poveljniški) – 150 kosov,
5. mikrovalovni link – 1 kos,
6. sistem za spremljanje telefonske-

ga prometa – 14 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje za posamezno
točko v celoti.

4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Roje
– Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek julij
2002, zaključek september 2002.

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 pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Pur-
kat, 01/471-25-86.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 120/2002-ODP), na račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, št. javnega razpi-
sa,sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS 120/2002-ODP, poziv-
niki, ročne in mobilne radijske postaje, mi-
krovalovni link in sistem za spremljanje tele-
fonskega prometa”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 2002 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 3%
od pogodbene vrednosti.

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

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: rok plačila je 30 dni od
uradnega prejema računa.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o spre-
jemu ponudbe predvidoma do 9. 8. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Ministrstvo za obrambo
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Ob-70583
1. Naročnik: Dom upokojencev Jožeta

Primožiča Miklavža.
2. Naslov naročnika: Arkova 4, 5280

Idrija, tel. 05/377-35-95, telefaks
05/377-33-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava čistil, pripomočkov za čišče-
nje, papirne galanterije in sredstev za
osebno higieno, v skupni orientacijski vre-
dnosti 17,000.000 SIT.

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

1. sklop: čistila,
2. sklop: pripomočki za čiščenje,
3. sklop: papirna galanterija,
4. sklop: sredstva za osebno higieno.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za ce-

lotno naročilo ali za posamezne sklope.
4. Kraj dobave: Dom upokojencev Jo-

žeta Primožiča Miklavža, Arkova 4, 5280
Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2002
do 31. 12. 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 27. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
131-2002, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse po-
nudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 27. 6. 2002, do 11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2002, ob 17. uri, na naslovu Dom upo-
kojencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arko-
va 4, 5280 Idrija.

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

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

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

ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 10. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 85 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, plačilni pogoji do 5 točk, rok
dobave do 5 točk. Način ocenjevanja je
naveden 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: 27. 5. 2002.

Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža

Ob-70584
1. Naročnik: Dom upokojencev Jožeta

Primožiča Miklavža.
2. Naslov naročnika: Arkova 4, 5280

Idrija, tel. 05/377-35-95, telefaks
05/377-33-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 71,000.000 SIT .

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

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

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

nice,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjena živila,
9. skupina: sadni sokovi in sirupi,
10. skupina: olja in izdelki,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Dom upokojencev Jo-

žeta Primožiča Miklavža, Arkova 4, 5280
Idrija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. avgust
2002 do 31. decembra 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-

mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 27. junija 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: cena razpisne
dokumentacije  je  6.000 SIT  (DDV  je
vštet  v  ceno).  Potrdilo  o  vplačilu  na
poslovni račun 02083-0053787157, sklic
na št. 130-2002, po modelu 00, ALTUS
consulting d.o.o. Ljubljana, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 27. junija 2002, do
11. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Javno odpiranje ponudb bo 27. juni-
ja 2002, ob 15. uri, na naslovu Dom upoko-
jencev Jožeta Primožiča Miklavža, Arkova
4, 5280 Idrija.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna RS,
mora ponudnik, katerega ponudbena vre-
dnost bo v kumulativi višja od 30 mio SIT,
predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 150.000 SIT. Če ponud-
bena vrednost v kumulativi ne bo prese-
gala 30 mio SIT, bančna garancija ni
zahtevana.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. avgusta 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. julij
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 86 točk,
– strokovna priporočila/reference do 5

točk,
– lastna proizvodnja do 2 točki,
– plačilni pogoji do 5 točk,
– odzivni čas za interventna naročila do

2 točki.
Način ocenjevanja je naveden 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: 27. maj 2002.
Dom upokojencev Jožeta

Primožiča Miklavža
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Ob-70590
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, uprav-

ljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepre-
mičninami, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-
zov 8, 3000 Celje, tel. 03/426-51-00,
faks 03/426-51-34, e-naslov: nepremic-
nine@celje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: do 15
rabljenih, vseljivih, nezasedenih stano-
vanj v Mestni občini Celje, za potrebe
socialnih upravičencev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
posamezni sklop je lahko eno stanovanje
do vrednosti 120.000 SIT/m2.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2002 do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Nepremič-
nine Celje, d.o.o., Trg celjkskih knezov 8,
kontaktna oseba Mitja Dvornik, tel.
03/426-51-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2002.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Nepremičnine d.o.o., Trg celjskih knezov
8, Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po podpisu pogodbe.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: če so ponudniki ali poo-
blaščenci pravne osebe: da so registrirani
za opravljanje dejavnosti posredovanja pri
prodaji, da ni zakonske osnove za prepo-
ved sklenitve kupoprodajne pogodbe, po-
nudniki pa morajo ponudbi predložiti tudi
drugo dokumentacijo in izpolniti obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
do 31. 12. 2002, o sprejemu ponudbe pa
bodo ponudniki obveščeni najkasneje do
23. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja (naročnik
opravi ogled stanovanja), lokacije in lege
stanovanja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obvezna predložitev dokaza o lastniš-
tvu stanovanja.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Nepremičnine Celje, d.o.o.

Št. 530/20021 Ob-70602
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske – OE Zdravstveni dom Kranj.
2. Naslov naročnika: OZG – OE ZD

Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj,
tel. 04/220-81-00, faks 04/202-67-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reševal-
no vozilo za nujno medicinsko pomoč –
modularne izvedbe ali kombi.

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

4. Kraj dobave: ZD Kranj, Gosposvet-
ska c. 10, 4000 Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – oktober 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Kranj –
tajništvo, Katarina Krišelj ali Milka Kern, tel.
04/208-21-01.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 5. 2002
do 20. 6. 2002, od ponedeljka do petka od
7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-603-32725.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG – OE ZD Kranj, Gospo-
svetska c.10, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2002 ob 12. uri, ZD Kranj,
Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj, sejna so-
ba (II. nadstropje – knjižnica).

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

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. 10. 2002, spre-
jem odločitve predvidoma 1. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izvedba, dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost 18,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Kranj

Št. 530/2002-2 Ob-70604
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske Kranj, Gosposvetska c. 9,
4000 Kranj, tel. 04/220-80-00, faks
04/202-67-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) kurilno olje ekstra lahko EL in
b) mazut S.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Zdravstveni domovi in
zdravstvene postaje pri naročniku na podro-
čju celotne Gorenjske.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – september 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Jesenice –
Anica Hladnik, tel. 04/586-81-17.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 5. 2002
do 20. 6. 2002, od ponedeljka do petka
od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-603-32725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG – OE ZD Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 12. uri, ZD Jeseni-
ce, Titova 78, 4270 Jesenice, sejna soba
(kletni prostori ZD).

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: /

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, sprejem
odločitve predvidoma 9. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost 70,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj
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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. 110-1/02 Ob-70450

V Uradnem listu RS, št. 39 z dne 6. 5.
2002 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za gradnjo AC odseka Kronovo–
Smednik, pododsek Kronovo–Dobruška
vas od km 0,121 do km 5,791 (Ob-68606).

Spremeni se:
Točka 11: Pogoji financiranja in plačila

in /ali sklicevanje na določila v predpisih:
DARS d.d. je zaprosil za kredit Evrop-
ske investicijske banke za delno fi-
nanciranje opravičljivih stroškov za
projekte.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Amendment
Št. 110-1/02 Ob-70451

In the public tender for selecting the con-
tractor for Construction of the Route from
km 0,121 to km 5,791 and Structures on
the MW Karavanke–Obrežje, Section Kro-
novo–Smednik; Subsection Kronovo–Do-
bruška vas, published in OG RS, No. 39/02
dated 6 May 2002, Ob-68607, item 11 is
correctly read:

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The Company
DARS has requested a loan to the Euro-
pean Invetment Bank for part-financing
eligible expenditures under the project.

Motorway Company
in the Republic of Slovenia

Popravek
Št. 35306-2001 Ob-70898

V javnem razpisu brez omejitev za odda-
jo naročila gradnje: izgradnja čistilne napra-
ve Puconci, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 41 z dne 10. 5. 2002, Ob-68637 se
točke 5., 8. in 9. pravilno glasijo:

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
24. 6. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Puconci, Pucinci 80,
9201 Puconci, s pripisom: “Ne odpiraj -
Ponudba čistilna Puconci”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2002 ob 12. uri v prostorih
sejne sobe občine Puconci, Puconci 80.

Javno komunalno podjetje
Püngrad d.o.o.

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 17123-03-308/31-4-02 Ob-70100
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naro-

čila gradnje po odprtem postopku za izgrad-
njo objekta Policijske postaje Murska Sobota,
št. 308/31-02, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67774, se
8.(a) in 9. točka pravilno glasita:

8. (a) (“Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo“): do 5. 6. 2002,
najkasneje do 10. ure.

9. (“Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb“): javno odpiranje ponudb bo dne
5. 6. 2002 ob 11. uri, na naslovu: Viso-
ka policijsko-varnostna šola, Kotnikova
8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 663-05-358/003 Ob-70454

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

V Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne
17. 5. 2002, smo objavili javni razpis za od-
dajo naročila gradnje po odprtem postopku
za Varstveno delovni center Zagorje ob Savi,
št. 663-05-358/02, Ob-69028. Objavljeni
podatek, ki se nanaša na rok za oddajo po-
nudb, se spremeni in nadomesti z:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2002 ob 14. uri v prostorih
Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Slovenska 54/I, Ljubljana.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-70044
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ul. Nade Cilenšek

5, 3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije Dolenja vas.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Dolenja vas, Občina
Prebold.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; rok dokončanja glede na finan-
čna sredstva investitorja, najkasneje do de-
cembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno
komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade
Cilenšek  5,  Žalec,  Polona  Barič,  univ.
dipl. biol.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
– RS o plačilu materialnih stroškov na žiro
račun št. 50750-601-19709 – Javno ko-
munalno podjetje Žalec d.o.o. s pripisom:
Razpis – Kanalizacija Dolenja vas ali ob pla-
čilu na blagajni podjetja v višini 15.000 SIT.

Priloženo mora biti tudi potrdilo o re-
gistraciji ter davčna številka podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
lec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Prebold.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1,385.000
SIT, kar je 5% od ocenjene vrednosti. Traja-
nje garancije je do 30. 8. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detaj-
lno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokončanje
pogojev je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 8. 2002 in 30. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost, roki 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najnižja ponujena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventualno ma-
njši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponu-
dniku. V nobenem primeru ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

Št. 351-03-6/2002 Ob-70045
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

30, 1234 Mengeš, tel. 01/724-71-00, faks
01/723-89-81.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: OŠ Men-
geš – izgradnja nadzidka vhoda, vhod
za devetletko, statična sanacija šole I.
faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Mengeš
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2002
do 25. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Men-
geš, Oddelek za infrastrukturo, Dolinšek Mi-
tja, Urbanc Andrej.

(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 TR Občine
Mengeš št. 01000-010001651 (skliceva-
nje na 351-03-6) – dokazilo položnica ali
virman.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Občina Mengeš, sejna soba, 24. 6.
2002 ob 8.30.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev in pogodbo.

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 (parafiran osnutek pogodbe med par-
tnerji mora biti sestavni del ponudbe).

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 27. 6. 2002

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Občina Mengeš

Št. 41405/00111/2002 0400 01 Ob-70046
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

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

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja in dograditev obstoječega objekta na
lokaciji Metelkova ulica 58 v Mariboru
za potrebe srednje glasbene in baletne
šole Maribor, Enote Tabor (ocenjena vre-
dnost 135.000.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 8. 2002
do 15. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik pred dvi-
gom razpisne dokumentacije vplača zne-
sek na transakcijski račun št. TRR
01000-0100008441 v višini 5.000 SIT
(neto brez DDV) z namenom nakazila “ Pri-
stojbina za javni razpis - Srednja glasbena
in baletna šola“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002, ob 13.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: so za-
htevana in so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave prehodne-
ga razpisa: /

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

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-70047
1. Naročnik: Center slepih in slabovidnih

dr. Antona Kržišnika.
2. Naslov naročnika: Stara Loka 31,

4220 Škofja Loka, faks 04/512-41-12, tel.
04/511-60-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukclja kotlovnice v domu oskrbovan-
cev Centra slepih in slabovidnih Škofja
Loka.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni predvidena.

4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost varianfnlh ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 19. 8. 2002,
20. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informaclje: Center slepih
in slabovidnih Škofja Loka, Stara Loka 31,
4220 Škofja Loka, Renata Prosen, tel.
04/511-60-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, žiro račun
Cemtra slepih in slabovidnih številka
51500-603-30832.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24 6. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center slepih in slabovidnih
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 12. uri, sejna soba št.
10 (uprava), Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka.

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

11. Pogoji financlranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 50% – 45 dni po zaključku del,
50% – 90 dni po zaključku del.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pina ponudnikov mora predložiti pogodbo o
skupnem nastopu, iz katere bo razvidno,
kdo je nosilec poslov in kakšna so medse-
bojna razmerja med ponudniki.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev tinančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg pogo-
jev iz 41. člena Zakona o javnih naročilih:

– da je v zadnjih petih letih opravil vsaj
pet tovrstnih del na podobnih objektih v vre-
dnosti večji od 10 mio SIT,

– da ni dal zavajujoče podatke,
– da nudi plačilni rok: 50% – 45 dni po

zaključku del, 50% – 90 dni po zaključku
del,

– da je sposoben delo opraviti v predvi-
denih rokih,

– da bo dela izvedel v skladu s pravili
stroke in navodilu strokovnega nadzora s
strani naročnika,

– da ima ponudnik na razpolago zado-
stne proste kapacitete za izvedbo del,

– da ima poravnane obveznosti do po-
dizvajalcev,

– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev,

– da bo ponudnik upošteval naravo de-
javnosti naročnika in izvajal dela v dogovoru
z naročnikom tako, da bodo čim manj mote-
ča za izvajanje dejavnosti naročnika ter nje-
govo okolico,

– da bo vgrajena oprema ustrezala te-
hničnim karakteristikam iz tehnične doku-
mentacije,

– da bo predložil popis opreme, ki jo
namerava vgraditi,

– da bo poskrbel za demontažo in odvoz
stare opreme, dovoz in postavitev nove
opreme na lokacijo po projektu in zagotovil
vso potrebna logistična sredstva ter vrnil ob-
jekt v stanje pred pričetkom del,

– da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v znesku 1,000.000 SIT,
veljavno za čas veljavnosti ponudbe,

– da bo ponudnik dobil garancijo za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval,

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe za-
hteval.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veIjati
60 dni po odpiranju ponudb, predvideni da-
tum odločitve pa je 8 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena po sistemu “ključ v roke“.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Prosen Renata.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Center slepih in slabovidnih

Ob-70052
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci

31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/55-69-000,
faks 02/55-69-007.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
parkirišča pri mejnem prehodu Martinje.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del:
julij 2002, dokončanje del: 12. avgust
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Pet-
rovci, Bojan Prosič.

(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 žiro račun
št. 01000-01000-11739.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom:
“Ne odpiraj - ponudba izgradnja parkirišča
pri mejnem prehodu Martinje“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 2002 ob 11. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Gornji Petrovci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% vrednosti ponudbe.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo sprejeta v roku 5 dni
po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena 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: 22. 5. 2002.

Občina Gornji Petrovci

Št. 300-05-1/2001-4 Ob-70105
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,

2253 Destrnik, tel. 02/752-09-00, faks
02/752-09-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija odseka lokalne ceste št.
060-010 Placar–Mestni Vrh v Občini De-
strnik.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselje Placar v Občini
Destrnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Destr-
nik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, kontak-
tna oseba je Čeh Miran, tel. 02/752-09-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na transakcijski račun Občine Destrnik,
ki je odprt pri Banki Slovenije št.
01000-0100016686, z namenom nakazila
“pristojbina za javni razpis Placar“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 6. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Destrnik, Vintarovci 50,
2253 Destrnik (s pripisom javni razpis ne
odpiraj).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 26. 6. 2002
ob 14. uri, v sejni sobi Občine Destrnik,
Vintarovci 50.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija, plačljiva na prvi
poziv v vrednosti 10% ponujene vrednosti s
trajanjem veljavnosti 30 dni po odpiranju
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plače-
vanje po potrjenih začasnih mesečnih situa-
cijah v roku 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupina izvajalcev, lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 4l. do 43. člena zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 10. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: računske napake gredo v škodo po-
nudnika. Naročnik si pridržuje pravico zma-
njšati obseg del v okviru zagotovljenih finan-
čnih sredstev in se za zmanjšani obseg del
sklene ustrezna pogodba (fazna izgradnja),
izbran izvajalec del v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zadeve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

Občina Destrnik

Ob-70295
1. Naročnik: Občina Križevci.
2. Naslov naročnika: Občina Križevci,

Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru;
tel. 02/5-888-140; faks 02/587-10-31;
e-mail: obcina.krizevci@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
občinske javne poti Gajševci - Prece-
tinci.

(b) Če je predvidena oddaje delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

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

4. Kraj izvedbe: Občina Križevci pri Lju-
tomeru (Gajševci).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij/avgust
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Križevc,
Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru;
Aleš Serec, tel. 02/5-888-140.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): stroške priprave dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT je potrebno plačati pred
dvigom dokumentacije na transakcijski
račun Občine Križevci, številka
01000-0100013970.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 2002 ob 12.30 v sejni sobi Občine
Križevci.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prejemu situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Občina Križevci

Št. 031-01/02-446 Ob-70297
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,

8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81, e-mail: obcina.zuzem-
berk@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: konsoli-
dacija grajskih zidov v grajskem jedru,
stolpov (št. 3, 5, 6 in 7) in stene B. Po-
stavitev pohodnega hodnika za obisko-
valce. Sanacija spodnjih delov zidov, na
gradu v Žužemberku.

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

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

4. Kraj izvedbe: Žužemberk, 8360 Žu-
žemberk.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek julij
2002, dokončanje september 2003, oziro-
ma po dogovoru z investitorjem.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žu-
žemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Jože Ban.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 2002,
vsak delovnik med 7.30 in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, znesek
se nakaže na transakcijski račun Občine
Žužemberk, št. 01000-0100015522, s
pripisom “Razpisna dokumentacija za Kon-
solidacijo grajskih zidov v grajskem jedru v
Žužemberku“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 28. 6.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Žužemberk.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% razpisane vredno-
sti, ki mora veljati 60 dni po odpiranju po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa oziroma situacije je min. 60
dni od prejema računa oziroma situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, podrobneje je
določeno v razpisni dokumentaciji, predvi-
deni datum odločitve o ponudbi je 5. 7.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(90%), plačilni pogoji (5%), reference (5%);
podrobneje je obrazloženo v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dokumentacija je na vpogled pri in-
vestitorju, Občini Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Občina Žužemberk

Št. 351-03-35/2002 Ob-70301
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.

3. (a) Obseg in opis gradnje: ceste-
preplastitev in osnovni asfalti.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pre-
dložitve ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

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

4. Kraj izvedbe del: na območju občine
Krško.

5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Romana Pečnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. transakcij-
skega računa: 01000-0100008150.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2002, ob 11.30 v sejni sobi
“D” Občine Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.
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11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 90 dni od prejema situacije in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje

svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, po-
dizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revi-
zorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpi-
sano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizor-
jevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudb na pod-
lagi tega javnega razpisa, poravnal vse svo-
je zapadle obveznosti do dobaviteljev bla-
ga, kooperantov in podizvajalcev,

g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,

h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

i) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke, da mu bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo del,

k) da nudi 90-dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 5. 2002.
Občina Krško

Št. 351-03-36/2002 Ob-70303
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.

3. (a) Obseg in opis gradnje: rekon-
strukcija ceste pot na Armes.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pre-
dložitve ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

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

4. Kraj izvedbe del: na območju občine
Krško.

5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala tri leta, in sicer 2002, 2003, 2004.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak ali Romana Pečnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. transakcij-
skega računa: 01000-0100008150.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2002, ob 12.30 v sejni sobi
“D” Občine Krško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 90 dni od prejema situacije in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba s solidarno odgovor-
nostjo družbenikov.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:

a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-

čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepovedu-
je opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,

e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da izkaže pravočasno poravnavanje

svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, po-
dizvajalcev in kooperantov, kar dokaže s
predložitvijo poročila pooblaščenega revi-
zorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpi-
sano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je do datuma revizor-
jevega poročila, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudb na pod-
lagi tega javnega razpisa, poravnal vse svo-
je zapadle obveznosti do dobaviteljev bla-
ga, kooperantov in podizvajalcev,

g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,

h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,

i) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,

j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
del,

k) da nudi 90-dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpi-

sne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem na-

stopanju, kadar zagotavlja kapacitete s po-
dizvajalci ali v obliki poslovnega sodelova-
nja, ter za podizvajalce in partnerje predlo-
žiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,

n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 20 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 5. 2002.
Občina Krško

Št. 04/2002 Ob-70304
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-39-44, faks 01/300-39-37.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev prostorov pritličja za otroški in šol-
ski dispanzer v ZD Ljubljana - Šiška, Der-
čeva 5, 1000 Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: ZD Ljubljana - Šiška,
Derčeva 5, Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 8. 2002 -
21. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jo-
žica Pergarec, gr. inž., tel. 01/300-39-44.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun št. 50101-603-48587,
sklicna številka model 16-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 7. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
011, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
- Ponudba”, za preureditev prostorov pritli-
čja v ZD Ljubljana - Šiška.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2002 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah v višini 80%, 10% v
roku 30 dni in 10% v roku 60 po primopre-
daji del.

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: razvidno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 9. 2002, rok za iz-
biro: 12. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Jožica Pergarec,
gr. inž.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 465-10 -5/2002-900 Ob-70319
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stari trg 29, 3210

Slovenske Konjice, tel.: 03/757-33-60,
faks: 03/575-43-28.

3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-
na ureditev območja ZN Sp. Preloge.

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

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

4. Kraj izvedbe: Sp. Preloge v neposre-
dni bližini Slovenskih Konjic.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij 2002, sep-
tember 2003.

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

cijo in dodatne informacije: tajništvo Obči-
ne Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT s položnico na
TRR št. 01000-0100003494.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: sreda 3. 7. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Občine Slovenske Ko-
njice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda 3. 7. 2002 ob 12. uri v sejni
sobi Občine Slovenske Konjice.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 9. 2002, 15. 7.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Občina Slovenske Konjice

Št. 35205-11/99-2002 Ob-70332
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,

6330 Piran, tel. 05/671-03-51, faks
05/671-03-39.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vsa grad-
bena dela za izgradnjo javne fekalne ka-
nalizacije v zaselku Orešje ter izgradnja
čistilne naprave tipa EKOROL ali enako-
vredne čistilne naprave kapacitete
200PE vključno s strojnimi napeljava-
mi, potrebno opremo in priključkom na
električno omrežje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v komple-
tu skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.

4. Kraj izvedbe: Orešje - Podpadna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del 6. 9. 2002, predviden zaključek del
14. 11. 2002 (ca. 70 dni).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, Valter Klobas.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
TRR št. 01000-0100005822, sklicevanje
na št. 35205-11/99-17130002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do četrtka 4. 7.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Piran, Urad za okolje in
prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba - Fekalna ka-
nalizacija in čistilna naprava za zaselek Ore-
šje”. Ponudba mora biti v zaprti in žigosani
ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 4. 7. 2002 ob 13. uri v veliki
sejni dvorani v stavbi Občine Piran, Tartini-
jev trg 2, 6330 Piran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% razpisane vre-
dnosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po izstavljenih mesečnih situacijah v roku
60 dni po datumu prejetja situacije s strani
naročnika potrjene s strani nadzornega or-
gana.

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

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: veljajo zahteve iz 41. in
43. člena Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: sklep o izboru izvajalca bo
predvidoma izdan do 19. 8. 2002, pogodba
bo z izvajalcem sklenjena do 2. 9. 2002, pred-
viden datum pričetka gradnje je 6. 9. 2002.
Cene so fiksne do konca gradnje.

15. Merila za ocenitev ponudb:
I. ponudbena cena - maks 80 točk,
II. rok izgradnje - maks 5 točk,
III. garancijska doba - maks 5 točk,
IV. potrjene reference ponudnika - maks

10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 5. 2002.
Občina Piran

Ob-70429
1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljan-

sko,Čopova 14, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestno gledališče

ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana;
faks 01/251-70-44; elektronski naslov:
barbara.matul@mgl.si; tel. 01/425-82-22.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija objekta – požarna varnost, ki
zajema gradbena dela, strojne in elek-
tro instalacije.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka ali do-

končanja ali čas izvedbe: od 10. julija do
15. oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe ali osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sedež naroč-
nika – Barbara Matul Kalamar, tel.
01/425-82-22, faks 01/251-70-44, e-poš-
ta: barbara.matul@mgl.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 5. do
14. 6. 2002, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT; ŽR:
50101-603-45202.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestno gledališče ljubljansko,
Čopova 14, 1000 Ljubljana – tajništvo – v
zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo objek-
ta – požarna varnost”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 6. 2002 ob 12.
uri, v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
goji so navedeni v razpisni dokumentaciji
(garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od ocenjene vrednosti za ponudbo v ce-
loti…).

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: proračun-
ska sredstva.

12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 7. 2002; odločitev o ponudbi predvido-
ma 26. 6. 2002

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena izdelave 30%,
– estetske in funkcionalne lastnosti, te-

hnične prednosti, tehnična pomoč, obvez-
nost z rezervnimi deli, garancija dobav 25%,

– datum začetka in zaključka del 20%,
– kakovost izdelave – reference 15%,
– garancija in servisiranje 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Mestno gledališče ljubljansko

Ob-70431
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.

2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000, Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smre-
karjeva 1, 3000 Celje, 03/425-33-11, faks
03/425-33-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
toplotne izolacije na vročevodih v Celju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati po-
nudbo za celotno javno naročilo.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 25. 7. 2002
do 16. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Energetika Ce-
lje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
tajništvo-poslovna sekretarka Mateja Fider-
šek - za razpisno dokumentacijo. Zahtevo
po posredovanju razpisne dokumentacije po
pošti, je potrebno posredovati pisno po poš-
ti na isti naslov.

Kontaktni osebi za dodatne informacije:
Aleš Dolžan, tel.št. 03/425-33-21, Ljubo-
mir Prelog, tel št. 03/425-33-41. Ponu-
dniki lahko zahtevajo dodatne informacije
o javnem naročilu pisno najkasneje do 5
dni pred potekom roka za predložitev po-
nudb. Odgovori bodo v pisni obliki posre-
dovani vsem, ki so dvignili razpisno doku-
mentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do datuma za predložitev
ponudbe - osebni dvig, v primeru zahteve
posredovanja po pošti, bo razpisna doku-
mentacija posredovana naslednji dan po
prejemu pisne zahteve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (znesek vklju-
čuje DDV), na transakcijski račun Energeti-
ke Celje, j.p., d.o.o., št. 06000 -
0141785102, pri Banki Celje, d.d., z na-
vedbo predmeta plačila: razpisna dokumen-
tacija za sanacijo toplotne izolacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 27. 6. 2002 do
12. ure. Tudi v primeru predložitve ponud-
be priporočeno po pošti, je zadnji rok odda-
je ponudbe kot je naveden.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Energetika Celje, j.p.,d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje - v primeru ose-
bne vročitve na isti naslov v tajništvo, po-
slovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki
pa lahko oddajo ponudbo tudi priporočeno
po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 6.
2002, ob 10. uri na sedežu MO Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje. Predstavniki ponudnikov morajo pre-
dložiti pooblastilo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik, mora v ponudbi kot zagotovilo za
resnost ponudbe, predložiti nepreklicno
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačlji-
vo na prvi poziv, v višini 1.000.000 SIT, z
veljavnostjo do 30.8. 2002. Ponudnik mora
v ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi iz-
javo banke, da bo pridobil bančno garancijo
za izpolnitev prevzetih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini, ki jo bo naročnik zahteval in ju
ob podpisu pogodbe o izvajanju predložil, če
bo naročnik to zahteval.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
situacij v roku minimalno 60 dni, v skladu z
navodili o izvrševanju Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sku-
pni akt o izvedbi naročila (ponudnik-podiz-
vajalci), pogodba.

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

a) ponudnik mora navesti podizvajalce in
področje dela, ki ga bo posamezen podiz-
vajalec izvajal ter dokazila o njihovi uspo-
sobljenosti za ta dela, kot to velja za ponu-
dnika,

b) predložiti je potrebno pooblastilo pro-
izvajalca opreme in registracijo za tovrstna
dela (F/45.21).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejetju ponudbe - v mesecu
juliju 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena - ponder 0,80, reference - pon-
der 0,20. Način uporabe meril bo oprede-
ljen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) naročnik si pridržuje pravico spremem-
be fizičnega in vrednostnega obsega javne-
ga naročila z ozirom na razpoložljiva denarna
sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spreme-
njenih okoliščin oziroma odstopiti od javnega
naročila (podpisa pogodbe). V nobenem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine iz tega naslova.

b) naročnik ni dolžan oddati naročilo naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da naročilo ne odda nobenemu po-
nudniku.

c) naročnik si pridržuje pravico, da lahko
najkasneje do 6 dni pred potekom roka za
predložitev ponudb spremeni razpisno do-
kumentacijo. To spremembo bo naročnik
izdal v obliki “Dopolnila k razpisni dokumen-
taciji“, ki jo bo posredoval vsem, ki so dvig-
nili razpisno dokumentacijo.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-70441
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Šmarje–
Dragonja; dograditev pasu za počasni
promet od km 6,220 do km 6,920; ce-
stni del in konstrukcije.

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

– sklop 1 – cestni del od km 6,220 do
km 6,920 v skupni dolžini 700 m,

– sklop 2 – konstrukcije:
– podporni zid 1, v dolžini 24 m,
– podporni zid 2, v dolžini 27 m,
– podporni zid 3, v dolžini 32 m,
– podporni zid 4, v dolžini 64,90 m,
– podporni zid 5, v dolžini 24 m.

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

4. Kraj izvedbe: Šmarje – Dragonja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Vid Sulič, univ. dipl. inž. grad. Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Einspielerjeva
6, Ljubljana, tel. 01/30-94 220, faks
01/30-94-231.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije za sklop 1, 30.000 SIT
za sklop 2, oziroma 50.000 SIT za oba
razpisana sklopa lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 104) oziroma z vir-
manom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 7. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7.

2002 ob 10. uri, na naslovu Ljubljana, v
veliki dvorani Ministrstva za promet, Langu-
sova 4, I. 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 4,680.000 SIT za sklop 1 in v višini
2,160.000 SIT za sklop 2. Bančna garanci-
ja za resnost ponudbe mora biti veljavna
172 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 22. 11. 2002. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 16. 8. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
24. 5. 2002.

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

Št. 114/02 Ob-70502
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-

va ogrevalnega sistema v ŠD Brežice.
(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: zamenjati in
dograditi ogrevalni sistem plinskih seval ta-
ko, da bo možno pri zmanjšanih zunanjih
temperaturah pod –15 stopinjah C zagoto-
viti v dvorani temperaturo vsaj 18 stopinj C.

4. Kraj izvedbe: Športna dvorana Bre-
žice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
predvidena je ohranitev ogrevanja s plinski-
mi sevali s potrebno dopolnitvijo sistema.
Druge variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij, avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti: Anica Hribar (tel.

07/499-15-40, 040/201-890, e-mail: ani-
ca.hribar@brezice.si), Vilma Zupančič (tel.
07/499-15-46, 041/944-460, e-mail: vil-
ma.zupancic@brezice.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 5. 2002
do 17. 6. 2002 med 8. in 14. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2002 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Brežice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica v višini 10% od ponudbene cene brez
DDV.

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): v raz-
pisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: v razpisni dokumen-
taciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudbena cena 80%, garancijska
doba 5%, reference 10%, druge ugodnosti
5%.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Občina Brežice

Št. 36-1/2001-01 Ob-70520
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohor-

ju.
2. Naslov naročnika: Ribnica na Pohor-

ju 1, 2364 Ribnica na Pohojru, tel.
02/888-05-56, faks 02/888-05-58, e-ma-
il: marija.sgerm@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
GOI del za izgradnjo stanovanjskega
bloka I Ribnica na Pohorju.

(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: Ribnica na Pohorju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2002 – sep-
tember 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364
Ribnica na Pohorju.

(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: 10.000 SIT na transakcij-
ski račun št.: 01000-0100011351.

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: Občina Ribnica na Pohorju,
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Po-
horju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Ribnica na Pohorju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
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: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma do 16. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Ribnica na Pohorju

Št. 344-54/2002 Ob-70557
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: moderni-
zacija lokalne ceste Sv. Tomaž - Trnovci
(II. in III. faza).

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

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

4. Kraj izvedbe: Sv. Tomaž.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september, ok-
tober 2002.

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 razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 8. 7. 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: 8. 7. 2002 ob 10.45.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 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: 27. 5. 2002.

Občina Ormož

Št. 6/2002 Ob-70531
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 17, 1000 Ljubljana, tel.
01/58-92-400, faks 01/58-92-698.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
zunanjih parkirišč.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, sedež naroč-
nika.

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

končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2002
do 10. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za dodatne
informacije: mag. Branko Korže, tel.
01/58-92-405; za razpisno dokumentaci-
jo: recepcija Ekonomske fakultete, tel.
01/58-92-400, faks 01/58-92-698.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 4. 6. 2002
dalje od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: z virmanskim plači-

lom 15.000 SIT na žiro račun
50102-603-40269.

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: tajništvo Ekonomske fakultete,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana ali po poš-
ti na sedež naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2002 ob 12.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

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 določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo pri LIZ
- inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljublja-
na, Janez Sitar.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 40307-4/2002 Ob-70528
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode 13,

Bled, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43, e-mail: obcina.bled@bled.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija stanovanjskega dela hiše s preure-
ditvijo v večstanovanjski objekt in zuna-
nja ureditev.

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

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

4. Kraj izvedbe: Koritenska 31, Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe (julij 2002), čas
izvedbe 70 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Alpdom in-
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ženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica,
kontaktna oseba Gregor Jenko, tel.
04/537-45-00, faks 04/531-42-11, GSM
041/446-090.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 14. ure po
predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun 07000-0000031130 pri
Gorenjski banki d.d., enota Radovljica, s
pripisom “adaptacija - Koritno 31, Bled”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek, 1. 7.
2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Alpdom inženiring d.d., Can-
karjeva 1, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002, ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled.

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

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

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 o sodelovanju.

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 so njegovi letni pri-
hodki enaki vsaj 3-kratni razpisni vrednosti,
da nima nekrite izgube v zadnjih dveh letih
(2000-2001), da niso imeli blokiranega žiro
računa najmanj 6 mesecev pred oddajo po-
nudbe, da nimajo vrnjenih akceptnih nalo-
gov in menic, ki so bili dani za zavarovanje
poslovnega dogodka, kot posledico plačil-
ne nesposobnosti, da nimajo vnovčenih ak-
ceptnih nalogov in menic, ki so bili dani za
zavarovanje poslovnega dogodka, zaradi ne-
odpravljenih pomanjkljivosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
den datum odločitve 10. 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: 27. 5. 2002.

Občina Bled

Št. 403-07-002/02-01 Ob-70578
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice nad Ljubljano, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka k osnovni šoli Vodice za potre-
be vrtca in osnovne šole.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ni predvidena gradnja v sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Vodice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
5. 8. 2002, čas izvedbe del do 15. 12.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Vodice, Sprejemna pisarna,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna
oseba Mira Verbič, tel. 01/833-26-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo se lahko prevzame po pred-
hodni najavi v času uradnih ur Občine
Vodice (ponedeljek, sreda in petek od
10.30 do 12. ure, ob sredah pa tudi od
14. do 17. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo v višini 15.000 SIT ponu-
dniki poravnajo z nakazilom na transakcij-
ski račun Občine Vodice št.
01000-0100000681, sklic na št. 00 210
– 02, namen nakazila: razpisna dokumen-
tacija – prizidek k OŠ Vodice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 7. 2002 ob 13. uri, v prosto-
rih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 7. 2002 ob 13. uri, v prostorih Občina
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 60 dni od prejema
potrjenih situacij, podrobneje je določeno v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini raz-
pisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del, ki lahko angažira podizvajalce pod po-
goji iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je 22. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 85%, garancijski rok 10%, refe-
rence na podobne projekte 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Olga Stare, tel. 01/833-26-18.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Občina Vodice

Ob-70581
1. Naročnik: Občina Naklo, Glavna ce-

sta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00,
faks 04/277-11-11.

2. Naslov naročnika: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
športnega objekta pri osnovni šoli Naklo.

(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: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Naklo Osnovna šola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: 120 dni od pod-
pisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dvignejo na
Občini Naklo, Glavna cesta 24, kontaktna
oseba Ivan Fic, tel. 04/277-11-22, faks
04/277-11-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 8. do 12. ure, vsak
delovni dan do 14. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 20.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
na TRR 01000-0100006792, Občina Na-
klo, namen nakazila je razpisna dokument-
acija Prizidek OŠ Naklo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 7. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, tajništvo. Kuverte morajo biti
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba prizidek OŠ Naklo.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 1. 7. 2002 ob
13. uri, na Občini Naklo, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: vsak ponudnik mora sku-
paj s ponudbo predložiti tudi bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% ponud-
benega zneska, z veljavnostjo 120 dni od
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in
/ali sklicevanje na določila v predpisih:
način plačevanja in roki je določen v po-
godbi, kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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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: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 7. 2002.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Občina Naklo

Ob-70582
1. Naročnik: Občina Naklo, Glavna ce-

sta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00,
faks 04/277-11-11.

2. Naslov naročnika: Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel.
04/277-11-00, faks 04/277-11-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka osnovne šole Naklo.

(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: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Naklo Osnovna šola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: 120 dni od pod-
pisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dvignejo na
Občini Naklo, Glavna cesta 24, kontaktna
oseba Ivan Fic, tel. 04/277-11-22, faks
04/277-11-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 8. do 12. ure, vsak
delovni dan do 14. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 20.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
na TRR 01000-0100006792, Občina Na-
klo, namen nakazila je razpisna dok. Prizi-
dek OŠ Naklo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 7. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, tajništvo. Kuverte morajo biti
označene z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba prizidek OŠ Naklo.“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 1. 7. 2002 ob
11. uri, na Občini Naklo, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: vsak ponudnik mora sku-
paj s ponudbo predložiti tudi bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% ponud-
benega zneska, z veljavnostjo 120 dni od
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in
/ali sklicevanje na določila v predpisih:
način plačevanja in roki je določen v po-
godbi, kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 7. 2002.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002

Občina Naklo

Št. 344-52/2002 Ob-70665
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: 2270 Ormož, Ptuj-

ska c. 6, tel. 02/74-15-300, faks
02/74-15-327.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija javne poti Kog št. 803-404, št.
803-401 (del) in št. 803-403.

(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: Kog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust, septem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ormož, Ptuj-
ska 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 razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 8. 7. 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: 8. 7. 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: 27. 5. 2002.

Občina Ormož

Ob-70672
1. Naročnik: Občina Bistrica ob Sotli.
2. Naslov naročnika: Občina Bistrica ob

Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli, Bistrica ob
Sotli 9, el. naslov: o.bistrica.sotli@siol.net,
tel. 03/800-15-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
ceste Kunšperk–Orešje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

4. Kraj izvedbe: cesta na območju Ob-
čine Bistrica ob Sotli.

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

končanja del ali čas izvedbe: avgust
2002–oktober 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: Občina
Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 9, tajništvo občine.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 6. 2002,
v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TRR:
01000-0100004270, s pripisom Sanacija
ceste Kunšperk–Orešje.

8. (a) datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 7. 2002
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Bistrica ob Sotli,
3256 Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti, v skladu s Splošnimi razpisnimi
pogoji za javne razpise za izbiro izvajalca, ki
jih izvaja Občina Bistrica ob Sotli in so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli,
Bistrica ob Sotli 9.

10. Navedba finančnih zavarovanj, če
so zahtevana: brezpogojna bančna garan-
cija za resnost ponudbe v višini 10% vre-
dnosti razpisanih del. Trajanje veljavnosti za-
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varovanja je do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): z gradbeno pogodbo bo
naročilo prevzel glavni izvajalec z možnostjo
sodelovanja podizvajalcev za posamezne vr-
ste del, ki jih mora navesti v ponudbi.

Če ponudnik nastopa v ponudbi s po-
dizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo
o skupnem nastopanju pri tem javnem na-
ročilu. Predmetni dokumenti so sestavni
del ponudbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41 do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora k ponud-
bi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe. Naročnik bo
predvidoma sprejel odločitev v 7 dneh po
javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 70%
cena, 20% rok izvedbe, 10% reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu dobi-
jo ponudniki vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, na sedežu naročnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

Občina Bistrica ob Sotli

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 43-25/2002/3 Ob-70099
V javnem razpisu za izvajanje storitev sve-

tovanja, sistemske podpore in administrira-
nja centralnega računalniškega sistema Cen-
tra Vlade RS za informatiko, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69071, se popravijo naslednje točke:

v točki 17. Merila tako, da se izbrišeta
dve vrstici z naslednjim besedilom:

1 točka: pozitivni poslovni izid iz dejav-
nosti v letu 2000

4.13.2.3 Kadri
za točko 4.13.2.3 Kadri: se zamenja be-

sedilo:
“Skupno število točk iz zgornjih dveh me-

ril ne more preseči 8 točk.” s pravilnim “Vso-
ta procentov iz zgornjih dveh meril ne more
preseči 8%.”

v točki 4.13.2.5 Dolgotrajnost delovanja
ponudnika se zamenja besedilo:

“1% za delovanje ponudnika na razpisa-
nem področju za vsako leto nad pogojem (3
leta), vendar število točk ne sme preseči 3
točk.” s pravilnim

“1% za delovanje ponudnika na razpisa-
nem področju za vsako leto nad pogojem (3
leta), vendar ocena elementa ne more pre-
seči 3%.”

v točki 4.13.2.6 Cena: se zamenja be-
sedilo:

“Točke se bodo dodeljevale na podlagi
stroška, ki ga bo imel Center Vlade RS za
informatiko. Strošek obsega:”

s pravilnim besedilom: “S tem bomo do-
bili ceno ponujene palete storitev – strošek
CVI, ki obsega:”

Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-70408
V Uradnem listu RS, št. 36-37 z dne

26. 4. 2002 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca Izdelava projektov PGD, PZI
in PZR – nadgradnja TK omrežja ob AC
Primorski krak (Ob-68149).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 6. 6.
2002. Kraj predložitve ostane nespreme-
njen. Ura predložitve je najkasneje do 6. 6.
2002 do 10.30, javno odpiranje ponudb
bo istega dne ob 11. uri v prostorih Dru-
žbe za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
Ljubljana, sejna soba 312/III.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. JN 3-02 Ob-70093
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor; faks: 02/33-27-661; tel:
02/33-14-330, e-mail: info@snaga-mb.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obratovalni mo-
nitoring Odlagališča za nenevarne od-
padke Pobrežje v letu 2002.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja posameznih sklopov.

5. Kraj izvedbe: Odlagališče za nene-
varne odpadke Pobrežje.

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

končanja ali čas izvedbe: monitoring se
izvaja do konca tekočega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor, v tajništvu podjetja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 31. 5. 2002 dalje med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na TR
04515-0000 17 57 87 z oznako RD za
monitoring odlagališča.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2002
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o., Nasi-
pna 64, 2000 Maribor - v tajništvo podjetja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2002 ob 10. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je najmanj 60 dni, predplačila ni; obračun
bo na podlagi posameznih končanih sklopov.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pod-
pisana pogodba, sestavljena po zahtevah iz
razpisne dokumentacije.

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 podani v razpi-
sni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: monitoring se izvaja v skladu z določili
Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS,
št. 5/00) oziroma v skladu z 49. členom
navedenega pravilnika ter z ostalo spremlja-
jočo zakonodajo, ki ureja izvajanje iz obse-
ga del-navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb;
datum odločitve do 28. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
40 točk, reference 35 točk, kadrovska se-
stava izvajalca oziroma njegovih podizvajal-
cev 25 točk. Način uporabe meril je nave-
den v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Obratovalni monitoring Odlagališča za
nenevarne odpadke Pobrežje v letu 2002 ob-
sega pridobivanje in obdelavo meteoroloških
podatkov, monitoring emisij v zrak, monitoring
emisij v vodo, meritve hrupa in izdelavo poro-
čila. Za dodatne informacije o naročilu lahko
pokličete na telefon 02/33-14-330, Andrej
Kovač ali Irena Bartok.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 19. 4. 2002, 35/2002.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2002.

Snaga javno podjetje d.o.o.
Maribor
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Ob-70579
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije.
2. Naslov naročnika: Večna pot 2,

Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

Sklop 1: pomožna dela pri načrtova-
nju, ki obsegajo: pomoč pri meritvah

sestojev (meritev lesnih zalog in prira-
stka, pomoč pri postavitvi vzorčnih plo-
skev in njihova odmera, meritev pre-
mera in višine dreves, meritev prirastka
na posameznih drevesih), barvanje od-
delčnih mej in mej odsekov (obeležba
mej na drevesih z rdečo barvo po nor-
mativu – ca. 2000 metrov/dan, norma-
tiv je odvisen od konfiguracije terena),
pomoč pri digitalizaciji oddelkov, odse-

kov, gozdnega roba ter gozdnih sesto-
jev (delo v pisarni) in pomoč pri izdela-
vi indeksa oziroma izkaza gozdnih par-
cel (delo v pisarni).

Sklop 2: pomožna dela pri izbiri
drevja za posek, ki obsegajo: premer-
ba dreves, označenih za posek in po-
moč pri označevanju, evidentiranje
označenih dreves in pomoč pri trasira-
nju vlak.

Območna Sklop
Leto 2002 Leto 2003

enota naročnika Okvirna vrednost Okvirna vrednost
z 20% DDV z 20% DDV

Tolmin Sklop 1 2,280.000 4,200.000
Sklop 2 1,080.000 1,920.000

Bled Sklop 1 1,440.000 2,640.000
Sklop 2 960.000 1,680.000

Kranj Sklop 1 1,800.000 3,120.000
Sklop 2 480.000 840.000

Ljubljana Sklop 1 3,600.000 6,480.000
Sklop 2 480.000 840.000

Postojna Sklop 1 1,800.000 3,240.000
Sklop 2 1,680.000 3,000.000

Kočevje Sklop 1 2,400.000 4,200.000
Sklop 2 3,600.000 7,680.000

Novo mesto Sklop 1 2,040.000 3,600.000
Sklop 2 1,920.000 3,480.000

Brežice Sklop 1 1,680.000 3,000.000
Sklop 2 480.000 840.000

Celje Sklop 1 1,920.000 3,480.000
Sklop 2 600.000 960.000

Nazarje Sklop 1 1,200.000 2,160.000
Sklop 2 480.000 720.000

Slovenj Gradec Sklop 1 1,800.000 3,240.000
Sklop 2 960.000 1,680.000

Maribor Sklop 1 2,880.000 5,160.000
Sklop 2 1,200.000 2,040.000

Murska Sobota Sklop 1 960.000 1,800.000
Sklop 2 480.000 960.000

Sežana Sklop 1 1,080.000 2,160.000
Sklop 2 120.000 240.000

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko podajo ponudbo za en
sklop, več sklopov ali za vse sklope skupaj.
Ponudniki podajo ponudbo glede na sklop
in območno enoto naročnika: npr: Območ-
na enota Tolmin- sklop 1, Območna enota
Bled – sklop 2, Območna enota Kranj –
sklop 1 in sklop 2.

5. Kraj izvedbe: Območne enote naroč-
nika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varinatne ponudbe niso dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
opravljala sukcesivno: julij 2002 – decem-
ber 2003, in sicer 50% obsega del se izve-
de v mesecih julij-september, 50% v drugih
mesecih.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se zahteva v tajništvu
naročnika, Večna pot 2, Ljubljana, tel.
01/423-54-32, interna št. 118.

Dodatne informacije: Dragan Matijašić,
tel. 01/423-54-32, interna št. 121.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 2.000 SIT z upoštevanim 20%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR št.
50106-603-54908 pri APP Ljubljana z oz-
načbo: 101-924. Ponudnik, ki zahteva dvig
razpisne dokumentacije, mora predložiti
potrdilo o plačilu in posredovati naslednje
podatke: naziv, naslov in davčno številko
(če je davčni zavezanec).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 9.
ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002, ob 10. uri v sejni sobi
naročnika, Večna pot 2 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti, kolikor vrednost
ponudbe presega 30,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok najmanj 30 dni od potrdive računa.

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

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

Ponudnik predloži:
Pravne osebe: podatke o boniteti poslova-

nja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni
sposobnosti ponudnika (BON-2). V primeru
odprtega transakcijskega računa pri poslovni
banki se lahko namesto obrazca BON-2 pre-
dloži izjavo poslovne banke o prometu in pov-
prečnem stanju sredstev na transakcijskem
računu ponudnika v zadnjem trimesečju.

Fizične osebe (samostojni podjetnik po-
sameznik): potrdilo banke o stanju na (žiro
ali transakcijskem) računu za zadnje tri obra-
čunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb, Davčno napoved za preteklo leto,
potrjeno s strani pristojne izpostave Dav-
čnega urada RS, vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.

– Urna postavka ni višja od 600 SIT bruto.
– Nudi vsaj 30-dnevni plačilni rok od da-

tuma izstavitve računa.
– Zagotovi izvajanje pomožnih del v roku

treh dni po pozivu naročnika.
– Zagotovi varstvo pri delu.
– Predloži seznam najvažnejših opravlje-

nih storitev v zadnjih treh letih.
– Drugo po razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

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

Predvidoma bo naročnik sprejel odloči-
tev o sprejemu ponudbe v roku 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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: 27. 5. 2002.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 060-15/2002-01-701 Ob-70087
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, tel.: 01/478-28-84, faks:
01/478-27-46.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-
to storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: storitve načrtova-
nja, oblikovanja, izdelave, tiskanja, la-
serskega izpisovanja in konfekcionira-
nja/kuvertiranja in distribucije obrazcev
Davčne uprave Republike Slovenije.
Sklic: Priloga I A pod št. 7 računalniške
storitve in sorodne opreme.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: pri izvajalcu.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 8. 2002 do
31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
SORIT, soba 136. Dodatne informacije:
durs.razpisi@gov.si ali pisno po pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 7. 2002 do 10.00 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, pritličje, glavna pisarna
DURS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va Republike Slovenije, Glavni urad, Šmar-
tinska 55, 1000 Ljubljana, sejna soba II.
nadstropje, dne 2. 7. 2002 ob 10.30.

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

a) garancija za resnost ponudbe. Ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe. Predložena bančna ga-
rancija ne sme bistveno odstopati od vzorca
iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebo-
vati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših
rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zne-
ska, kot ga določi naročnik ali spremembe
krajevne pristojnosti za reševanje sporov
med upravičencem in banko. Bančna ga-
rancija mora biti izdana v višini 5,000.000
SIT in mora veljati do vključno 1. 10. 2002.

b) garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti. Izbrani izvajalec je dolžan
najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogod-
be, kot razvezni pogoj, izročiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10 % od vrednosti
pogodb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

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

a) Poslovanje v skladu z veljavnimi pred-
pisi, registracija za vse dejavnosti, ki so
predmet ponudbe,

b) Ni uveljavljenih jamstev, ali izgubljenih
pravd,

c) Ni blokad žiro računov,
d) Ustreznost prostorov zahtevam delov-

nega procesa za potrebe razpisa in zahte-
vam predpisov, ustrezno varovanje prosto-
rov, ustrezna nadomestna oprema in po-
stopki v primeru izpadov, predložitev po-
godb za servisiranje opreme,

e) Ustrezna znanja in oprema za pre-
vzem podatkov za tiskanje in izpisovanje iz
različnih sistemskih okolij in različnih medi-
jev, ustrezna znanja in oprema za prevzem
kriptiranih podatkov, izpolnitev pogojev za
pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdi-
la, ki ga izdaja SIGEN-CA in pridobitev le-te-
ga na zahtevo naročnika,

f) Razpolaganje z vsemi intelektualnimi
in drugimi pravicami, ki izvajalcu omogoča-
jo izdelavo v razpisni dokumentaciji zahte-
vanih, in/ali z njegove strani predlaganih
obrazcev, tiskovin in pošiljk, vključno s kon-
cesijo za izdelavo plačilnih dokumentov,

g) V času obremenitev zmogljivost
60.000 tiskovin dnevno (velikost je lahko
dvojni in/ali trojni A4, priprave, lasersko
izpisovanje, konfekcioniranje/kuvertiranje,
dostava na lokacijo Pošta Slovenije v Ljub-
ljani).

h) Predložitev vzorcev obrazcev v skladu
z zahtevami v razpisni dokumentaciji,

i) Prilagodljivost dinamiki pripravljanja po-
datkov za izpis, pripravljenost za večizmen-

sko delo, pripravljenost za delo v času dela
prostih dni.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varovanju osebnih podatkov,
Zakon o elektronskem poslovanju in elek-
tronskem podpisu, elementi zakona o uprav-
nem postopku, standardi in predpisi s po-
dročja predmeta javnega naročila.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena razpisanih storitev, tehnične zmoglji-
vosti, reference - količina tiskovin in število
izpisanih A4 strani, časi za lasersko izpiso-
vanje, konfekcioniranje/kuvertiranje in do-
stavo, kakovost organizacije poslovanja na
področju predmeta razpisa, prisotnost na
tržišču na področju predmeta ponudbe,
strokovnost in izkušnje ponudnikovih ka-
drov, finančno stanje ponudnika, teža vzor-
cev tiskovin, urna postavka za razvoj nove-
ga obrazca.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 3717-51 Ob-70094
1. Naročnik: Zavod RS za blagovne re-

zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/58-97-347.

3. Vrsta in opis storitve, ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izvajanje stro-
kovnega nadzora (1A/12) rekonstrukci-
je in razširitve rezervoarskega prostora
v skladišču naftnih derivatov Ortnek –
I. faza.

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

5. Kraj izvedbe: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del v juliju oziroma avgustu 2002
(vezano na pričetek gradbenih del), izvaja-
nje strokovnega nadzora predvidoma 12
mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana,
ob predložitvi potrdila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.
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Kontaktni osebi: Dušan Garzarolli, (tel.
01/589-73-83 ali 041/630-328) ali Bojan
Strašek (01/589-73-82 ali 031/633-605).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure, do vključno 13. 6. 2002.
Končni rok za dvig razpisne dokumentacije
je določen zato, da bi potencialni ponudnik
še pravočasno prejel dodatna pojasnila, ki
bi jih zahtevali ostali ponudniki, ki so razpi-
sno dokumentacijo dvignili skladno z 2. toč-
ko 24. člena.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z
DDV), z virmanom na ŽR Zavoda št.
50101-603-402300, pri APP Ljubljana s
pripisom “Ortnek I.faza -N“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo oddane v tajništvu naročni-
ka do 24. 6. 2002 do 10. ure in bodo pra-
vilno označene. Ponudbe poslane po pošti,
so pravočasne, če prispejo na naslov na-
ročnika do zahtevanega datuma in ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 6. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Poslovnega centra – sejna soba, Dunajska
106/I, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 390.000 SIT, z rokom
veljavnosti do 27. 8. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg pogojev po 41. in
43. členu zakona, mora ponudnik skozi re-
ference (kar je detajlno opredeljeno v razpi-
sni dokumentaciji) izkazati svojo usposob-
ljenost za izvajanje razpisane storitve.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi določba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: 61. člen Zakona o graditvi objektov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora navesti za vse, ki bodo sodelovali
v nadzornem teamu imena in priimke, stro-
kovno izobrazbo, identifikacijsko številko in-
ženirske zbornice, delovno dobo in osebne
reference za izvedbo storitev po tem razpi-
su – za vodjo nadzora, ter posamezniki za
strojno gradbeno in elektro stroko.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca izvedbe razpisanih del. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
najpozneje 26. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponudnikom, ki bodo
dvignili razpisno dokumentacijo omogočil
ogled gradbišča 6. 6. 2002.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 414-04-2/99-1 Ob-70184
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa Kra-

igherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/79-90-612, faks 02/79-90-619, e-ma-
il: obcina.kidricevo@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov predšolskih (mala šola) in osnov-
nošolskih otrok v Občini Kidričevo in
osnovne šole Dr. Ljudevita Pivka Ptuj, v
šolskem letu 2002/2005 - 1B 27. dru-
ge storitve.

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

5. Kraj izvedbe: območje Občine Kidri-
čevo in Ptuja.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek storitve je 1. 9. 2002, dokončanje stori-
tve 30. 6. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: druge mo-
rebitne informacije o naročilu lahko dobite
pri tajniku občine Janku Hertišu, tel.
02/79-90-612 ali pri referentki Zdenki
Frank, tel. 02/79-90-613 in na sedežu Ob-
čine Kidričevo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
4. 6. 2002 do 5. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun Občine Kidričevo št.
01000-0100017074 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za opravljanje prevozov - dru-
ge storitve”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kra-
igherja 25, 2325 Kidričevo ali oddati ose-
bno na sedežu občine.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Kidričevo, prvo nadstropje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila zakona o izvrševanju proračuna RS 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): po-
godba o izvedbi naročila z opredelitvijo od-
govornosti posameznega ponudnika oziro-
ma izvajalca.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, kvaliteta vozila, plačilni pogoji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Občina Kidričevo

Št. 36/02 Ob-70299
1. Naročnik: Občina Vransko.
2. Naslov naročnika: Vransko 59,

3305 Vransko, tel. 03/703-28-00, faks
03/703-28-16.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevoz osnov-
nošolskih otrok na območju Občine
Vransko. Podrobnejši opis storitev (po re-
lacijah) se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Vran-
sko.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2002/2003, z možnostjo podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo dobite v sprejemni pisarni Ob-
čine Vransko, dodatne informacije Aleksan-
der Borštner.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
od objave do 1. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virman-
skim nalogom na transakcijski račun št.
01000-0100004852.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 3. 7. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko, sprejemna pisarna.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 3. 7. 2002 ob 13.30, v sejni
sobi Občine Vransko.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonitih rokih.

13. 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.

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: po določbah razpisne
dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: v
skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Vransko, tel. 03/703-28-00.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

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

Občina Vransko

Št. 64-2/2002 Ob-70300
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve

7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah; faks
02/720-73-52, tel. 02/729-13-10.

3. Vrsta in opis storitev ter sklic na
vrsto storitev po prilogi 1 A oziroma 1 B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov šolskih otrok v Občini Lenart za
šolsko leto 2002/2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
prevozi se bodo oddajali po sklopih (en,
več ali vsi sklopi).

5. Kraj izvedbe: Občina Lenart.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 24. 6. 2003 oziroma do konca pouka v
šolskem letu 2002/2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Lenart, Jo-
že Dukarič, soba 6/I, tel. 02/729-13-17, ali
v njegovi odsotnosti: Renata Trajbar-Kurbus,
soba 29/II., tel. 02/729-13-44.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8.

 
do 12.

 
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart, št.
01000-0100010575 in s pripisom: Javni
razpis – izvajanje šolskih prevozov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 6. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v pisarno 6/I. Občine
Lenart (Jože Dukarič) ali po pošti na naslov
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 10.

 
uri, sejna soba

Občine Lenart, (28/II.), Trg osvoboditve 7.
11. Navedba finančnih zavarovanj za

resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, ki mora veljati do 31. 8. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Izvajalec bo do 5. v mesecu izstavil ra-
čun za opravljene storitve v preteklem me-
secu. Naročnik bo račun poravnal v 30 dneh
po prejemu le-te, skladno s predpisi o izvr-
ševanju proračuna.

13. 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.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoj usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika je izločitven. Uspo-
sobljenost in sposobnost se ugotavljata na
osnovi dokazil priloženih k 4. točki razpisne
dokumentacije.

Predloženi časovni načrt prevozov (voz-
ni red) in velikost vozil mora v celoti zadostiti
zahtevam naročnika iz 7. točke razpisne do-
kumentacije (predmet javnega naročila). Po-
goj je izločitven.

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: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok, Zakon o prevozih v
cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2002, predvideni datum odloči-
tve pa je 3. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je najnižja ponudbena cena za po-
samezen sklop razpisanih prevozov.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Občina Lenart

Št. JR- Čiščenje 2002 Ob-70307
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

Ljubljana, faks 01/300-39-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov ZD Ljubljana - Vič - Rudnik.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: lokacije ZD Ljubljana -
Vič - Rudnik.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 30. 9. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija v nabavni službi, soba št. 22,
dodatna pojasnila Katarina Hren, univ. dipl.
prav., faks 01/300-39-11.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 (DDV vključen) na
bančni račun št. 50101-603-48587, sklic-
na številka 02 17-280-86.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Kot-
nikova 28, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 11. uri.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(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: navede-
no v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 47/1457/2002 Ob-70311
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: sanacija varno-
stnih višin na DV 220 in 400 kV.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: DV 400 kV Beričevo –
Podlog, DV 220 kV Beričevo – Podlog, DV
400 kV Beričevo – Divača.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoš-
tevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: junij - september
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, pre-
vzem dokumentacije v drugem nadstropju,
soba št. 2C.1,3, Andreja Mihevc, dodatne
informacije Boštjan Barl, Kristjan Blažič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5.000 SIT +
DDV 1.000 SIT) virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic št. 47.

9. (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, tretje nadstropje, soba
3D2.1, prevzemnik Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 27. 6. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z DDV z
veljavnostjo 60 dni od datuma določenega
za dostavo ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po opravljenih delih.

13. 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.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji javnega naročila, da je ponudnik pravo-
časno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalci, mora ponudnik predložiti po-
godbo o skupnem nastopanju, v katerem
mora biti natančno opredeljena odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila,

– kopije pisnih dokazil o strokovni uspo-
sobljenosti kadrov izvajalca del, ki bodo so-
delovali pri izvedbi naročila (podatki o izo-
brazbi in delovnih izkušnjah kadrov, fotoko-
pije spričeval, priznanj, potrdil o opravljenih
izpitih),

– mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od datuma, določenega za
dostavo. Predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 12. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sku-
pna ponudbena cena 75%, reference za
dela na DV 220 in 400 kV 20%, plačilni
pogoji 5%.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: predviden ogled objektov je 12.
in 13. 6. 2002 ob 10. uri v RTP
400/220/110 kV Beričevo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 40 Ob-70334
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, telefaks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: revidiranje raču-

novodskih izkazov Pošte Slovenije,
d.o.o., Poštne banke Slovenije, d.d. in
konsolidiranih računovodskih izkazov
skupine Pošte Slovenije, d.o.o. za dobo
treh let kategorija 9 - priloga 1A.

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: Maribor in Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2002, zaključek 15. 5. 2005.

8. (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 Sektorju za finančne zadeve -
nabavna služba oziroma jo lahko pošljemo
tudi po pošti.

(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 na transakcij-
ski račun 90672-0000040025.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, Maribor, Sektor za finančne
zadeve - Nabavna služba.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 11. uri v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o. - sejna soba v 4.
nadstropju.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve je
11. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
30 točk, kakovost 30 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 47/2002 Ob-70341
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je pogarancijsko vzdrževanje ra-
čunalniške opreme za Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije. Storitve
po Prilogi I, kategorija 7 - računalniške
storitve in sorodna oprema.

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

Specifikacija 1 - namizni in prenosni ra-
čunalniki ter ekrani;

Specifikacija 2 - strežniki;
Specifikacija 3 - matrični in brizgalni ti-

skalniki, rezalniki;
Specifikacija 4 - laserski tiskalniki;
Specifikacija 5 - projekcijska oprema;
Specifikacija 6 - optični bralniki;
Specifikacija 7 - brezprekinitveni napa-

jalni sistemi;
Specifikacija 8 - oskrbovanje s potro-

šnim materialom za tiskalnike.
Ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop -

specifikacijo storitev v celoti.
5. Kraj izvedbe: lokacije Območnih enot

in izpostav Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije na območju RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek v mese-
cu juliju 2002, trajanje eno leto z možnostjo
podaljšanja do treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Janez Škufca, e-mail:
janez.skufca@zzzs.si, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
naročnika, soba 345/III ali z zahtevkom po
elektronski pošti oziroma s pisnim zahtev-
kom po pošti ali faksu (do roka predložitve
ponudb). Zaželjen dvig dokumentacije v
elektronski obliki.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Področna enota Informacij-
ski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
v tajništvu naročnika, soba 345/III. Dovolje-
na je poštna ali osebna dostava, ponudba
poslana po pošti mora do datuma in ure
prispeti v tajništvo naročnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 10.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je nepreklicna bančna garancija za re-
snost ponudbe.

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

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

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

– izveden posel nad zahtevanim zne-
skom, navedenem v okviru posamezne spe-
cifikacije v razpisni dokumentaciji v prete-
klem letu,

– plačilni rok 45 dni ali več,
– razmerje med povprečno bruto meseč-

no plačo na zaposlenega in povprečno bru-
to mesečno plačo v RS za l. 2001 ne sme
biti manj kot 0,80,

– centralno mesto za javljanje napak (tel.
št., e-naslov),

– izjava ponudnika, da bo storitve izvajal
na naročnikovih lokacijah. V primeru, da je
potrebno popravilo opraviti na lokaciji izva-
jalca, le-ta poskrbi za strokovni odklop in
kasnejši priklop opreme,

– potnih stroškov se ne zaračunava,
– časi za odpravo napak, ki so navedeni

v okviru posamezne specifikacije,
– število usposobljenih, redno zaposle-

nih serviserjev za servisiranje opreme, za
katero ponudnik ponuja servisiranje po po-
sameznih specifikacijah.

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: ponudbe morajo velja-
ti do 15. 9. 2002, predvideni datum odloči-
tve je 15. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
ocena = mesečni paušal + cena 10 ser-

visnih ur/(1 + vsota vseh meril v %), kjer so
merila:

– plačilni rok (izražen v dnevih) 0 - 0,9%,
– število serviserjev 0 - 10%,
– število lokacij, na katerih ponudnik iz-

vaja servisno dejavnost 0 - 10%,
– skupna delovna doba za servisiranje 0

- 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudnik bo organiziral sestanek s
ponudniki 12. 6. 2002 ob 10. uri v sejni
sobi naročnika, soba 342/III, Miklošičeva
24, Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota Informacijski center

Ob-70383
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za splošne in prav-
ne zadeve.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: financiranje na-
kupa in dobave računalniške opreme in
storitev inštalacij in konfiguracij za pre-
novo oziroma posodobitev informacij-
ske infrastrukture v Mestni občini Mari-
bor - finančni leasing. Storitev je opre-
deljena v 6.a. priloge I A-storitve Zako-
na o javnih naročilih. Oznaka javnega
naročila: “Prenova IT v Mestni občini Ma-
ribor-finančni leasing“.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: sedež naročnika Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: julij/avgust
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Mestna uprava, Oddelek za
splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor oziroma po faksu št.:
22-01-333. Kontaktni osebi Marija Tana-
cek - tel. 22-01-347, Vešligaj Staško - tel.
22-01-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih datumskih omejitev. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo na naslo-
vu naročnika v II. nadstropju soba 212, v
ponedeljek, sredo in petek med 8. in 10.
uro s predložitvijo dokazila o plačilu za raz-
pisno dokumentacijo. Razpisno dokumen-
tacijo naročnik pošlje tudi po pošti na pod-
lagi predhodne predložitve dokazila o pla-
čilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, način
plačila je virmansko ali s položnico na ra-
čun Mestne občine Maribor, št.
01000-0100008441 s pripisom oznake
javnega naročila: “prenova IT v Mestni ob-
čini Maribor-finačni leasing“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti naročniku do 26. 6. 2002 do
9. ure ne glede na način oddaje ponudbe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov naročnika Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, lahko pa tudi osebno v vloži-
šče naročnika, soba št 121/I. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vu naročnika dne 26. 6. 2002 ob 11. uri v
sobi 122.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora za resnost ponudbe predložiti
bančno garancijo v višini 5 % od vrednosti
javnega razpisa.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma
do podpisa pogodbe.Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 7.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: stroški
finaniciranja. Opis in način vrednotenja me-
rila je podrobneje naveden v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: dne 24. 5. 2002.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za splošne in pravne zadeve

Št. 34401-5/02 Ob-70430
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

4, 6210 Sežana, faks: 05/731-01-23, te-
lefon: 05/731-01-27, e-mail: druzbene.de-
javnosti@sezana.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov šolskih otrok v Občini Sežana;
storitve kopenskega transporta po pri-
logi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda po posameznih razpisnih
območjih. Ponudnik mora ponuditi posa-
mezno razpisno območje v celoti. Ponudnik
lahko ponudi eno, več ali vsa razpisna ob-
močja.

5. Kraj izvedbe: območje občine Se-
žana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: ponudba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2002 do 31. 8.
2003 z možnostjo podaljšanja za eno leto,
vendar skupno največ pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v vložiščču Ob-
čine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana;
kontaktna oseba za dodatne informacije:
Bojana Kermolj, telefon 05/731-01-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7.
do 14.30 ure, v sredah do 16. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska ce-
sta 4, 6210 Sežana, soba št. 67, ali po
pošti: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana z označbo na kuverti: “Ne
odpiraj-ponudba prevozi.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002, v mali sejni sobi Občine
Sežana, Partizanska ceta 4, Sežana. ob
12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene cene z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Za-
kon o javnih financah, Zakon o financiranju
občin, Zakon o izvrševanju proračuna in
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto
2002.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževa-
nje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 8. 2002; predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 15. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitve-
ni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najnižja končna ponudbena
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Občina Sežana

Ob-70587
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, tele-
faks 01/283-22-43.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve odvoza
in uničenja nevarnih odpadkov na pod-
lagi 16. točke 1 A ZJN-1, v skupni orien-
tacijski vrednosti 47,150.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Območje Republike
Slovenije, natančneje v razpisni dokumen-
taciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 20. julij 2002 do
31. december 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, tel.
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, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 26. junija 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.000 SIT (v ceni je vštet
DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
34-2000, 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 oziroma
prispele najkasneje od 26. junija 2002, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 100, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. junija
2002 ob 14. uri, na naslovu Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
250.000 SIT, plačljivo na prvi poziv in z
veljavnostjo do 31. avgusta 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
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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: 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: storitev lahko opravljajo pravne ali fi-
zične osebe, ki so vpisane v evidenco pri
Ministrstvu za okolje in prostor, Agenicja
Republike Slovenije za okolje.

(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: ponudbe morajo velja-
ti do 31. avgusta 2002, predvideni datum o
sprejemu odločitve je 8. julij 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila,
način uporabe meril in vrednotenja ponudb
so določena 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: 27. maj 2002.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Ob-70586
1. Naročnik: Osnovna šola Simona Kosa

Podbrdo.
2. Naslov naročnika: Podbrdo 32,

5243 Podbrdo, tel. 05/380-85-30, tele-
faks 05/380-85-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve na podla-
gi 17. točke 1 B ZJN-1, priprava in do-
bava prehrane, v skupni orientacijski
vrednosti 15,000.000 SIT.

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 Simona
Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Pod-
brdo, glede na potrebe tudi Podružnična
šola Grahovo, Grahovo ob Bači 17, 5242
Grahovo ob Bači.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. september
2002 do 31. december 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45, pri
Katji Oman. Dodatne informacije o javnem
razpisu lahko ponudniki zahtevajo na naslo-

vu ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana, Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
telefaks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 28. junija 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.000 SIT (v ceni je vštet
DDV). Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
012-2002, po modelu 00, ALTUS consult-
ing 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 28. 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 28. junija
2002, ob 14. uri na Osnovni šoli Simona
Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo.

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

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 storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpis-
ni 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. cena storitve: do 75 točk,
2. izkušnje ponudnika: do 20 točk,
3. strokovna priporočila/reference:

do 5 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje

ponudb je natančno opredeljeno 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: 27. maj 2002.

Osnovna šola
Simona Kosa Podbrdo

Št. 380-05-3/2002-6 Ob-70670
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/335-01-61,
faks 05/30-28-487.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje avto-
busnih prevozov osnovnošolskih otrok s
prebivališčem v Mestni občini Nova Go-
rica. Vrsta storitve: storitve kopenskega
transporta po prilogi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda po posameznih razpisanih
območjih. Ponudnik mora ponuditi eno, več
ali vsa razpisna območja.

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Nova Gorica in delno Občine Šempe-
ter-Vrtojba.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pogodba se
bo sklenila za obdobje od 1. 9. 2002 do
30. 6. 2003, z možnostjo podaljševanja za
eno leto, vendar skupno največ pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Od-
delka za družbene dejavnosti Mestne obči-
ne Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, ali preko interneta na
naslovu www.nova-gorica.si; kontaktna ose-
ba za dodatne informacije: Silva Tišma, tel.
05/335-01-61.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 14.30, ob sredah do 16. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: v glavno pisarno Mestne obči-
ne Nova Gorica, soba št. 38, I. nadstropje,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
ali po pošti s priporočeno pošiljko na na-
slov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica s pripisom “Javni
razpis – prevozi – ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2002 ob 12.30, v stekleni
dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene cene z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no, skladno s predpisi o izvrševanju prora-
čuna.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževa-
nje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 5. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega po-
nudnika je najnižja končna ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Nova Gorica

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. 1-02 Ob-70101
1. Naročnik: Osnovna šola Lovrenc na

Pohorju.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 6,

2344 Lovrenc na Pohorju, tel.
02/67-80-216, faks 02/675-34-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. kruh, pekovski izdelki, slaščice,
2. mlevski izdelki, žita,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki, jajca,
5. sadje in zelenjava,
6. zmrznjena, konzervirana zelenjava

in ribe,
7. sokovi in sirupi,
8. zmrznjeni izdelki iz testa,
9. ostali prehrambeni izdelki.

Podrobneje opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji. Celotna vrednost razpisa zna-
ša 14,600.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Lovrenc
na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc
na Pohorju.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi najmanj en razpisan
sklop prehrane iz celotnega razpisa, oziroma
vsaj polovico izdelkov iz določenega sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2005 - tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovna šola Lovrenc
na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na
Pohorju, Pušnik Eva - računovodstvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave, vsak
delovni dan do 20. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV),
znesek nakažite na žiro račun
51800-603-30416, sklic 00 01-02.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 20. 6. 2002, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Lovrenc na Pohor-
ju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohor-
ju, računovodstvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 30 dni.

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

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

Priloge, ki jih bodo v zvezi z 41. členom
glede izpolnjevanja pogojev morali predloži-
ti ponudniki, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 12. 7. 2002, 15. 7. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ne.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2002.

Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

št. 404-08-373/2001-4 Ob-70403
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 24-26, 1000 Ljubljana, faks
01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– I. sklop: kruh, pekovsko pecivo in

podobno,

– II. sklop: slaščice, keksi in podobno,
– III. sklop: napolitanke, energetske

ploščice in čokolada.
(b) Kraj dobave: vojašnice SV, Izobraže-

valni center Ig, Restavracija MORS Ljublja-
na ter Vadbeni center Poljče.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predmet razpisa so trije sklopi in
več skupin lokacij; možna je prijava na ene-
ga ali več sklopov in skupino lokacij. Pri III.
sklopu je prijava obvezna na vse skupine
lokacij oziroma na celotno območje Repu-
blike Slovenije.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo kandidatom priznana za obdobje treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Du-
šan Cirar, tel. 01/471-23-48, soba št. 550.

Dodatne informacije: kontaktna ose-
ba-vodja izvedbe javnega naročila je Darja
Kobe, tel. 01/471-28-52.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 363/2001-OMP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 24. 6. 2002, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-363/2001–OMP, Kruh, pekovsko
pecivo, slaščice in ostalo“.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

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

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:

Posebni pogoji naročnika:
– da nima blokiranega žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30-dnevni plačilni rok;

– da bodo ponujeni izdelki ustrezali ka-
kovostnim zahtevam in normativnim aktom;
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– da bo zagotavljal dostavo na vsa
odjemna mesta znotraj ene ali več skupin
lokacij. Dostava svežega kruha in peciva bo
vsak dan, zjutraj do 5. ure, v posebnih pri-
merih po dogovoru. Odzivni čas za rekla-
macije je do 2 ur, intervencijski čas za do-
datna naročila pa do 3 ur;

– da bo dnevno dobavljal sveži kruh, pe-
kovsko pecivo in slaščice. Izdelki z rokom
uporabe manj kot 5 dni ne smejo biti ob
dobavi starejši od enega dne. Izdelki z ro-
kom uporabe od 5 do 20 dni so lahko ob
dobavi stari največ dva dni. Izdelkom z ro-
kom uporabe od 20 dni do dveh mesecev
ne sme ob dobavi preteči več kot tretina
roka uporabnosti. Vsem ostalim izdelkom z
daljšim rokom uporabe (nad 2 meseca), lah-
ko ob dobavi preteče največ polovica roka
uporabnosti;

– da bodo vsi dobavljeni izdelki iz iste
serije;

– da bo zagotavljal dostavo kruha za ma-
njše lokacije v PVC zabojih, večje količine
kruha pa s transportnimi vozički;

– da bo za potrebe naročnika kruh tudi
narezan na rezine za en obrok po 100,
150, 200 in 500 g oziroma narezane štru-
ce in pakirane v folijo;

– da bo pekovsko pecivo in slaščice pa-
kirani v folijo, razen če naročnik ne naroči
drugače;

– da bo skrbel za higieno povratne emba-
laže. Uporaba pletenih košar ni dovoljena;

– da bo zagotavljal oskrbo tudi v času
mobilizacije za potrebe vojnih enot;

– da bo v primeru priprave hrane na te-
renu za večje enote (daljše usposabljanje
na terenu, celotna enota…) vršil dostavo na
sporočeno lokacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 24. 7. 2002 in 8. 8. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižji
ponujeni predračun po posameznih sklopih.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

Ob-70504
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor, tel. 02/45-00-100, faks
02/45-00-225.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material, ki je podrobneje naveden v
razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodba za dobavo
blaga bo sklenjena vsako leto posebej.

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

cijo dodatne informacije: Marjana Pedan,
e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 6. 2002
do 21. 6. 2002, vsak delovni dan med 10.
in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.200 SIT vključno z DDV
na žiro račun 51800-603-34142.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 28. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo Ma-
ribor, Prvomajska 1.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v I. fa-
zi niso zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni po izstavitvi 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 26. 7. 2002 do 12. ure. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo predvidoma 6. 8.
2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: bodo
navedena v II. fazi javnega naročila.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

Št. 010 Ob-70605
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdrav-

stvo Gorenjske, Gosposvetska c.9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski material – letne dobave v skladu s
3. točko 19. člena ZJN.

(b) Kraj dobave: zdravstveni domovi na
Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih – posamezno za skupine, določene v
razpisni dokumentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 10.
2002, zaključek dobave 30. 9. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OZG Kranj, fak-
turni oddelek, Milana Vinter-Šambar, Go-
sposvetska c. 9, Kranj, dodatne informacije
e-mail: stane.vidmar@ozg-kranj.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV, ŽR:
51500-603-32725).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 19. 6. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica, nad 25,000.000 SIT pa bančna
garancija.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik bo
blago, ki je predmet razpisa plačal v 60 dneh
po prevzemu blaga in prejemu 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): pogodba.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 2. faza postopka – 19. 9. 2002, odloči-
tev 23. 9. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: nanji-
žja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2002.

Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Ob-70322
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana, faks 01/528-46-18, e-ma-
il lan@psih-klinika.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: priprava in raz-
deljevanje gotovih obrokov hrane s
predhodnim prevzemom delavcev kuhi-
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nje ter najemom prostorov, opreme in
inventarja prehrambene službe, priloga
ZJN-1 1 B. druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predmet javnega na-
ročila se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Studenec 48,
Zaloška 29 in Poljanski nasip 60.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek v roku
7 dni po podpisu pogodbe. Trajanje po-
godbe 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Psihiatrična
klinika Ljubljana, pravna služba, Lan Voš-
njak, e-mail lan@psih-klinika.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko zahtevajo razpisno dokumen-
tacijo od dneva objave tega javnega razpisa
do dneva določenega za oddajo prijav v prvi
fazi omejenega postopka. Zainteresirani po-
nudniki zahtevo za razpisno dokumentacijo
pošljejo po faxu ali elektronski pošti. Razpi-
sna dokumentacija bo zainteresiranim po-
nudnikom poslana po pošti v roku najka-
sneje dveh dni po prejemu zahteve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave v prvi fazi omejenega postopka
je potrebno predložiti najkasneje do 17. 6.
2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stu-
denec 48, 1260 Ljubljana, s pripisom “Ne
odpiraj – razpis – prehrana”.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: za-
htevana bo bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečna plačila, v roku 30 dni od izstavitve
računa, skladno z določili pogodbe.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru od-
daje skupne ponudbe več ponudnikov mo-
ra skupina izvajalcev predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila. Ne glede na to pa ponudniki odgo-
varjajo naročniku neomejeno solidarno.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dodatno morajo ponu-
dniki izpolnjevati kadrovske pogoje skladno
z zahtevami razpisne dokumentacije.

Naročnik bo priznal sposobnost za izved-
bo javnega naročila le tistim ponudnikom, ki
bodo podali izjavo, da so sposobni izvajati
predmet javnega naročila za ceno nižjo od
1.900 SIT za povprečni dnevni obrok.

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: po-
nudnik mora biti registriran za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Za-
kon o gostinski dejavnosti, Zakon o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja, Kolektivna po-
godba za negospodarske dejavnosti.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe bodo morale biti predvidoma
predložene do 15. 7. 2002. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma
v roku osmih dni po javnem odpiranju po-
nudb. Natančen datum in ura oddaje ponud-
be bo ponudnikom sporočen hkrati s pozi-
vom k oddaji ponudbe v drugi fazi postopka.

16. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo bo cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročil: zaželjen ogled. Za ogled se dogovori
s kontaktno osebo pod 8. točko.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 20 z dne
8. 3. 2002, Ob-65129.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2002.

Psihiatrična klinika Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 202/2001 Ob-70028
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana; faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 26. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema:
– sklop A: backup enota za varovanje po-

datkov,
– sklop B: diskovno polje za strežnik

APLLJ1 z dvema diskoma,
– sklop C: trdi diski,
– sklop Č: oprema za zajem črtne kode.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ekonomska cena 70%, pla-
čilni pogoji 5%, dobavni rok 5%, tehnična
ustreznost in kakovost opreme 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A in sklop C: ECS d.o.o., Motni-
ca 7, 1236 Trzin,

– sklop B: Iskra Računalniki d.o.o., Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A in C: 4,644.645,12 SIT,
– sklop B: 858.200 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 pravoča-
sne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop A: 5,309.200 SIT, 4,127.900
SIT;

– sklop B: 876.200 SIT, 858.200 SIT;
– sklop C: 351.000 SIT, 339.271,52

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklop Č je prispela samo ena po-
nudba, zato ponudnik ni bil izbran.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 2/2002 Ob-70029
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta

24, 2000 Maribor (tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60).

3. Datum izbire: 25. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

tovorno vozilo s hidravličnim dvigalom.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena 50%, te-
hnična ustreznost 10%, dobavni rok 35%,
reference 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dumida d.o.o., Kidriče-
va 16, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.

7. Pogodbena vrednost: 15,698.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,394.400 SIT in 15,698.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 21. 5. 2002.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.

Št. 3/2002 Ob-70030
1. Naročnik: Mariborski vodovod, Javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska cesta

24, 2000 Maribor (tel. 02/320-77-00, faks
02/320-34-60).

3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dokončanje adaptacije – sanacije in
dobava opreme za počitniški dom Filip
Jakov, Hrvaška.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 30%, di-
zajn 30%, kvaliteta 40%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: I-KONG d.o.o., Poljska
43, Mursko Središče, Hrvaška.

7. Pogodbena vrednost: 15,747.187,14
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,954.442,50 SIT in 12,619.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 21. 5. 2002.
Mariborski vodovod,
Javno podjetje, d.d.

Št. 343/02 Ob-70031
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična bol-

nišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.

3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in mesni izdelki,
6. jajca,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. splošno prehrambeno blago,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. čaji,
11. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni

izdelki,
za obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 12.

2002, Psihiatrična bolnišnica Vojnik in De-
lovna enota Ravne.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 4. skupina: Pekarska družba Savinjski
kruhek d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,

– 5. skupina: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,

– 6. skupina: Kmetija Marije in Mirka Ka-
učič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci,

– 7. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje,

– 8. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje,

– 9. skupina: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor,

– 10. skupina: Trgovinska družba Žana
d.d. Žalec, Mestni trg 2, 3310 Žalec,

– 11. skupina: Ledo d.o.o., Brničeva 29,
1231 Ljubljana Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
– 4. skupina: 2.578.111,00 SIT,
– 5. skupina: 9.508.146,06 SIT,
– 6. skupina: 813.489,60SIT,
– 7. skupina: 1.340.395,44 SIT,
– 8. skupina: 10.894.953,84 SIT,
– 9. skupina: 7.071.611,71 SIT,
– 10. skupina: 794.788,00 SIT,
– 11. skupina: 992.216,48 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 4. skupina: 2,
– 5. skupina: 4,
– 6. skupina: 2,
– 7. skupina: 2,
– 8. skupina: 2,

– 9. skupina: 2,
– 10. skupina: 2,
– 11. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– 4. skupina: 2,854.678,12 SIT,

2,578.111 SIT,
– 5. skupina: 10,223.215,62 SIT,

9,508.146,06 SIT,
– 6. skupina: 838.587,82 SIT,

813.489,60 SIT,
– 7. skupina: 1,428.518 SIT,

1,340.395,44 SIT,
– 8. skupina: 11,280.367 SIT,

10,894.953,84 SIT,
– 9. skupina: 7,421.849,79 SIT,

7,071.611,71 SIT,
– 10. skupina: 796.904 SIT, 794.788

SIT,
– 11. skupina: 995.263 SIT,

992.216,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001 in
Ur. l. RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 344/02 Ob-70032
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična bol-

nišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.

3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistilna in pralna sredstva:
1. čistilna sredstva,
2. papirna konfekcija,
3. vreče polietilen,
4. pralna sredstva,
za obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 12.

2002, Psihiatrična bolnišnica Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponud-
benega predračuna za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– 1. skupina: Makom, Krenker Maksimi-
ljan s. p. Špeglova 16, 3320 Velenje,

– 2. skupina: Makom, Krenker Maksimi-
ljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje,

– 3. skupina: Bodo, Bojan Dolinšek s.p.,
Polzela 42/b, 3313 Polzela,

– 4. skupina: Makom, Krenker Maksimi-
ljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 4,079.598,35 SIT,
– 2. skupina: 1,684.854,57 SIT,
– 3. skupina: 696.360 SIT,
– 4. skupina: 620.052,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 7,
– 2. skupina: 8,
– 3. skupina: 5,
– 4. skupina: 7.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– 1. skupina: 6,542.030,35 SIT,
4,079.598,35 SIT,

– 2. skupina: 2,014.021,35 SIT,
1,684.854,57 SIT,

– 3. skupina: 892.036 SIT, 696.360 SIT,
– 4. skupina: 997.791,24 SIT,

620.052,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 405-8/2002 Ob-70033
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; telefon: 01/244-11-76; faks:
01/244-12-68.

3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava laboratorijske opreme za iz-
vajanje pouka fizike za potrebe srednjih
šol na različnih lokacijah v Republiki Slo-
veniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, tehnična ustreznost,
garancija, servis, dobavni rok, možnost pre-
izkusa opreme, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ATLAS OPREMA d.o.o.
za pozicijo 5.2, MICOM ELECTRONICS
d.o.o. za pozicijo 5, MIKRO+POLO d.o.o.,
Lackova 78, Maribor - poziciji 8,8.1; VIRLES
d.o.o. Domžale, Dvoržakova 4a, Vir - pozici-
je 1, 2, 3, 4, 5.1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
13.1, 14, 15.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost vseh pogodb 87,970.054,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: naročnik je prejel dve celotni ponudbi, in
sicer za 116.11.528,70 SIT in 87,960.213
SIT. Ostali podatki so pri naročniku. Najvišja
delna ponudba 90,205.945 SIT; najnižja del-
na ponudba 5,319.885 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

RS Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-70034
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ljub-

ljana Vič - Rudnik.
2. Naslov naročnika: Cesta na Bokalce

51, Ljubljana, tel. 01/47-70-616.
3. Datum izbire: 10. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme kuhinje.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so bila podana v objavi
javnega razpisa, izbrani kandidat je dosegel
najvišje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGS Gastro sistemi
d.o.o., Stegne 31, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 47,595.329
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,190.749 SIT, 64,435.841 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

Dom starejših občanov
Ljubljana Vič - Rudnik

Ob-70035
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sistem za avtomatsko izvajanje imu-
nocitokemičnih reakcij.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena aparata skupaj z
vrednostjo reagentov in etiket 100%. Naroč-
nik je prejel tri pravočasne in pravilno oprem-
ljene ponudbe. Naročnik je dve ponudbi zavr-
nil kot nepravilni, ker ne izpolnjujeta vseh za-
htev iz razpisne dokumentacije. Eden od po-
nudnikov ni registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa, drugi ponudnik pa je ponudil
sistem, ki ne ustreza tehničnim zahtevam na-
ročnika (sistem, ki ga je ponudil ima bar kodo
za preparate, nima pa bar kode za reagente
(to ni bar kodni sistem) in je vprašljivo ali ima
možnost nadgradnje). Ker ni bil izpolnjen po-
goj po 1. odstavku 76. člena ZJN-1, naročnik
ni izbral ponudnika in bo javni razpis ponovil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodelje-
no, javni razpis se ponovi.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,780.246 SIT; 12,607.001,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 5. 2002.
Onkološki inštitut

Št. 204/2001 Ob-70036
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 26. 3. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zamenjava klimatov in distribucija zraka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 75%, pla-
čilni pogoji 10%, garancija in servisiranje
10%, kvaliteta 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: VELE d.d., Ljubljanska
64, 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost:
111,239.387,25 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 133,518.944,19 SIT - 111,239.387,25
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 192/2001 Ob-70037
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

TV oddajnik in instrumenti za OC Beli Križ.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop A (oddajnik) IMP Telekom d.d.,

Vojkova c. 58, Ljubljana,
– sklop B (instrumenti): Harris Com. Aus-

tria GmbH, Oberer Papelsweg 6-8, A-6830
Rankweil-Brederis.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 26,623.000 SIT,
– sklop B: 11.924 EUR (2,637.109,40

SIT).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 pravoča-

sne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop A: 40,433.761,59 SIT,

26,623.000 SIT,
– sklop B: 12,981.637,94 SIT,

2,637.109,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 22. 5. 2002.
JZ RTV Slovenija

Št. 195/2001 Ob-70038
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 31. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: TV pretvorniki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:

– sklop A (TV oddajnik 1kW), sklop B (TV
pretvornik 40W), sklop C (TV oddajnik 20W
in satelitski sprejemnik), sklop E (merilnik
spektra do 3 GHz), sklop F (UHF antene) in
sklop G (UHF delilniki): IMP Telekom d.d.,
Vojkova c. 58, Ljubljana,

– sklop D (merilnik antenskih sistemov):
Elsinco d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A, B, C, E, F in G: 18,475.000

SIT,
– sklop D: 5,189.952 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4 pravoča-

sne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 12,891.752 SIT, 9,207.300

SIT,
– sklop B: 2,498.315 SIT, 878.000 SIT,
– sklop C: 5,476.396,80 SIT,

2,948.000 SIT,
– sklop D: 5,516.500 SIT, 5,189.952

SIT,
– sklop E: 3,512.000 SIT, 3,182.589,10

SIT,
– sklop F: 3,017.877,10 SIT, 1,380.000

SIT,
– sklop G: 715.889,09, SIT, 549.700

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 22. 5. 2002.
RTV Slovenija

Št. 402-04-2/01-3114 Ob-70039
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljublja-

na, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
e-mail: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material za potrebe Uprave
RS za izvrševanje kazenskih sankcij, za-
vodov za prestajanje kazni zapora in pre-
vzgojnega doma.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biroo-
prema d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 31,278.061,54
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 37,758.472,75 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001, Ob-43475.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
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Ob-70066
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 19. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava nezdravstvenega
potrošnega materiala, Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Je-
senice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s po-
gajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupina B pisarniški ma-
terial, obrazci in tiskovine, podskupina 2
obrazci: DZS, Založništvo in trgovina, d.d.,
Divizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 999.536,49
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 20. 5. 2002.
Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-70067
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava medicinskih pri-
pomočkov, Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s po-
gajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina F infuzijski in transfuzijski siste-
mi, podskupina 2 infuzijski sistemi za črpal-
ke: AMS Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška
2, 3230 Šentjur;

– skupina M šivalni material, podskupina
5 mrežice polypropilene: Kemofarmacija,
d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina F infuzijski in transfuzijski siste-

mi, podskupina 2 infuzijski sistemi za črpal-
ke: 6,720.192 SIT;

– skupina M šivalni material, podskupina
5 mrežice polypropilene: 3,222.650,38 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

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

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 72/2002 Ob-70068
1. Naročnik: Center za zdravljenje bolez-

ni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid
pri Stični.

2. Naslov naročnika: Center za zdravlje-
nje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296
Šentvid pri Stični.

3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– kruh in pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in izdelki iz perutnine,
– ribe,
– jajca,
– sadje in zelenjava,
– splošno prehrambeno blago,
– zamrznjeni izdelki.
Kraj dobave: Šentvid pri Stični 44, 1296

Šentvid pri Stični.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: oddaja naročila po tretjem od-
stavku 19. člena ZJN, najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– kruh in pekovski izdelki: Dolenjske pe-
karne, d.d., Ločna 2, 8000 Novo mesto,

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Cele-
ia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče,

– meso in mesni izdelki: Gruda – Jur-
mes, d.d., C. Leona Dobrotinška 15, 3230
Šentjur,

– perutnina in izdelki iz perutnine: Pivka
perutninarstvo, d.d., Neverke 30, 6256 Ko-
šana,

– ribe: Brumec-Ručigaj, Testenova 55,
1234 Mengeš,

– jajca: KZ Krka, z.o.o., Šentjernejska ce-
sta 6, Novo mesto,

– sadje in zelenjava: KZ Krka, z.o.o., Šen-
tjernejska cesta 6, Novo mesto,

– splošno prehrambeno blago: Mercator,
d.d., Dunajska 107, sektor eksterne trgovi-
ne, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica.

7. Pogodbena vrednost:
– kruh in pekovski izdelki: 888.890 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,776.371 SIT,
– meso in mesni izdelki: 4,821.539 SIT,
– perutnina in izdelki iz perutnine:

1,918.963 SIT,
– ribe: 181.281 SIT,
– jajca: 243.960 SIT,
– sadje in zelenjava: 3,411.985 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

5,622.825 SIT,
– zamrznjeni izdelki: 647.983 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– kruh in pekovski izdelki: 1,155.320

SIT, 888.890 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,821.702 SIT,

1,776.371 SIT,
– meso in mesni izdelki: 4,952.773 SIT

4,821.539 SIT,
– perutnina in izdelki iz perutnine:

2,393.615 SIT, 1,918.963 SIT,

– ribe: 299.725 SIT, 181.281 SIT,
– jajca: 321.642 SIT, 243.960 SIT,
– sadje in zelenjava: 3,682.135 SIT,

3,411.985 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

5,910.987 SIT, 5,622.825 SIT,
– zamrznjeni izdelki: 952.612 SIT,

647.983 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 28 z dne 29. marca 2002,
Ob-66435.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 5. 2002.

Center za zdravljenje bolezni otrok

Št. 21/02 Ob-70084
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava emisijskih elektrod za elek-
trofilter 3, A - Gresten.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave, v skladu
s 5. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ELEX AG, Eschenstras-
se 6, CH - 8603 Schwerzenbach.

7. Pogodbena vrednost: 25,101.726
SIT (111.150 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 5. 2002.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 1/3/2002 Ob-70089
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel.: 01/300-39-25, faks:
01/300-39-12.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: inštrumentarij.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, reference ponu-
dnika 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: APOLLONIA d.o.o., Za-
loška 155, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,502.379,81
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,014.674,97 SIT in 2,502.379,81 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 158/4-02 Ob-70149
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230

Postojna, tel. 05/726-45-51, faks
05/726-22-11, e-mail:kovodpostojna@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: fazoni; cevi; armature; spojni, tesnilni
in priključni material; vodomeri.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok plačila, rok doba-
ve, finančna usposobljenost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– cevi: Cimmex, Solkan,
– fazoni: Armex Ivančna Gorica,
– armature: Armex Ivančna Gorica,
– spojni, tesnilni in priključni material;

Armex Ivančna Gorica,
– vodomeri: Jordan, Šmarješke toplice.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop cevi: 27,260.290 SIT,
– sklop fazoni: 9,737.267,25 SIT,
– sklop armature: 7,827.158,62 SIT,
– sklop spojni, pri. in tes. mat.:

9,408.881,11 SIT,
– sklop vodomeri: 22,608.346,85 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop cevi: 29,675.720 SIT,

27,211.285 SIT,
– sklop fazoni: 11,848.990 SIT,

9,737.267,25 SIT,
– sklop armature: 9,589.570,02 SIT,

7,827.158,62 SIT,
– sklop spojni, pri. in tes. mat.:

10,794.462 SIT, 9,408.881,11 SIT,
– sklop vodomeri: 33,227.366,80 SIT,

22,608.346,85 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 17. 4. 2001.
Kovod Postojna, d.o.o.

Št. 167/2002-1 Ob-70306
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elek-
tronski naslov: info@zavod-dornava.si.

3. Datum izbire: 28. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
– A: sadje in zelenjava,
– B: kruh in pekovsko pecivo,
– C: meso in mesni izdelki,
– D: mleko in mlečni izdelki,

– E: ostali prehrambeni artikli.
Kraj dobave: Dornava 128, 2252 Dor-

nava.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena, za sku-
pino C: meso in mesni izdelki: najnižja kon-
čna cena in druga merila določena v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– A: zelenjava in sadje “Kivi“ Ziberi Idris
s.p., Miklošičeva 1a, 2250 Ptuj

– B: PPS - Ptujske pekarne in slaščičar-
ne d.d., Rogozniška c. 2, 2250 Ptuj

– C: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj

– D: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava

– E: Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
– A: 17,268.400 SIT,
– B: 6,922.664 SIT,
– C: 22,277.625 SIT,
– D: 10,367.247,90 SIT,
– E: 26,999.391,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– A: 34,230.191,75 SIT; 17,268.400

SIT,
– B: 10,915.642,50 SIT; 6,922.664 SIT,
– C: 22,277.625 SIT; 21,520.230 SIT,
– D: 12,255.536,10 SIT; 10,367.247,90

SIT,
– E: 30,262.476,63 SIT; 26,999.391,60

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 201/2002-2 Ob-70308
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elek-
tronski naslov: info@zavod-dornava.si.

3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rehabilitacijska oprema, Dornava
128, Dornava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ortosana d.o.o. Proda-
ja in servis rehabilitacijske opreme, Pod goz-
dom 10, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 63,940.025,86
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,940.025,86 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 20 Ob-70316
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, tel.
01/477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 21. 5. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava pometalnega stroja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50 točk, garancijski rok
10 točk, dobavni rok 10 točk, servis 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: javno naročilo se ne od-
da, ker je bila predložena samo ena pravilna
ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002, Ob-67602.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 45/1472/2002 Ob-70347
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava odklopnikov in ločilnikov 110 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: ponudbena cena za opremo (65%),
rok dobave opreme (6%), tehnični parametri
opreme (12%), pozitivne reference ponudnika
za dobavo VN stikalne opreme za stikališča v
objektih naročnika (5%), tehnične prednosti na-
prave za določen objekt (7%), usposobljenost
vzdrževalnega osebja naročnika za vzdrževanje
ponujenega tipa opreme in prisotnost poobla-
ščenega serviserja v Sloveniji (5%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

sklop A (odklopniki 123 kV za RTP Pod-
log): C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,

sklop B (odklopniki 123 kV za RTP Kidri-
čevo): Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana,

sklop C (ločilniki 123 kV za RTP Podlog):
Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunajska 21, Ljub-
ljana,

sklop D (ločilniki 123 kV za RTP Kidriče-
vo): C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana,

sklop E (ločilniki 123 kV za RTP Cerkno):
Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunajska 21, Ljub-
ljana,

sklop F (podporni izolatorji): C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
sklop A: 39,257.851,20 SIT,
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sklop B: 53,534.400 SIT,
sklop C: 29,634.600 SIT,
sklop D: 41,195.791,20 SIT,
sklop E: 17,064.000 SIT,
sklop F: 1,711.692 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
sklop A: 95%,
sklop B: 77%,
sklop C: 77%,
sklop D: 95%,
sklop E: 77%,
sklop F: 95%.
9. Število prejetih ponudb: sklop A: 3,

sklop B: 3, sklop C: 4, sklop D: 3, sklop E:
3, sklop F: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

sklop A: 47,106.240 SIT, 39,257.851,20
SIT,

sklop B: 59,917.920 SIT, 53,534.400
SIT,

sklop C: 31,130.400 SIT, 22,866.900
SIT,

sklop D: 43,470.000 SIT,
32,239.243,20 SIT,

sklop E: 17,064.000 SIT,
12,176.241,60 SIT,

sklop F: 2,786.448 SIT, 1,711.692 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 110-1/02 Ob-70442
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 19. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: AC Klanec – Ankaran, Srmin – So-
cerb; nabava opreme za AC bazo Kozina.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja cena za posemezni sklop
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana – sklop 6,

– Lea d.o.o., Dacarjeva 8, 4248 Lesce –
sklopi 7, 8 in 9.

7. Pogodbena vrednost:
– 3,708.312 SIT – sklop 6,
– 10,716.000 SIT – sklop 7,
– 10,152.000 SIT – sklop 8,
– 10,188.000 SIT – sklop 9.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – krtača za čiščenje predora –

1 ponudba,
– sklop 2 – vrtalo za vrtanje v zemljo (za

smernike) – 2 ponudbi,
– sklop 3 – priključek za pranje promet-

nih znakov – 2 ponudbi,
– sklop 4 – kompresor – mobilni – 2

ponudbi,

– sklop 5 – kosilnica ročna (obrezoval-
nik) – 1 ponudba,

– sklop 6 – priklopno vozilo z nadgradnjo
– svetlobna tabla za zapiranje prometnega
pasu – 2 ponudbi,

– sklop 7 – priklopno vozilo s signalno
tablo spremenljive vsebine – polno grafična
– 2 ponudbi,

– sklop 8 – signalna tabla spremenljive
vsebine za montažo na pregledno vozilo –
polno grafično – 2 ponudbi,

– sklop 9 – signalna tabla spremenljive
vsebine za montažo na pregledno vozilo –
polno barvna (RGB) – 2 ponudbi,

– sklop 10 – stroj za pranje – 2 ponudbi,
– sklop 11 – oprema za mokro peskanje

– 2 ponudbi,
– sklop 12 – oprema delavnic – 2 po-

nudbi,
– sklop 13 – drobna oprema – 2 ponudbi,
– sklop 14 – kontejner za razsuti tovor –

1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 6 – 3,768.730 SIT in 3,708.312

SIT,
– sklop 7 – 10,896.830 SIT in

10,716.000 SIT,
– sklop 8 – 10,382.750 SIT in

10,152.000 SIT,
– sklop 9 – 11,334.750 SIT in

10,188.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12,
13 in 14 se javni razpis ponovi.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: zahteva je bila poslana 24. 5. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-70449
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 26. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vozila, mehanizacija in oprema za
vzdrževanje AC Šentjakob–Kompolje.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja cena za posemezni sklop
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana – sklopa 1, 6,

– Gimpex d.o.o., Ločna 10a, 8000 Novo
mesto – sklop 2, 4.

7. Pogodbena vrednost:
– 146,553.976 SIT – sklop 1,
– 29,264.160 SIT – sklop 2
– 16,464.000 SIT – sklop 4,
– 10,730.592 SIT – sklop 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I. – tovorno vozilo moči – 280 kW,

pogon 4x4, brez zabojnika; posipalec za mo-
kro soljenje vsebine – 6 m3 montaža na šasijo
vozila; čelni preklopni plug dolžine 5m; bočni

plug; tovorno vozilo moči – 280 kW, pogon
4x4 z zabojnikom; posipalec za mokro solje-
nje vsebine – 5 m3, montaža na zabojnik vozi-
la; tovorno vozilo moči – 180 kW, pogon 4x4
z zabojnikom, posipalec za mokro soljenje
vsebine – 4 m3, montaža na zabojnik vozila,
čelni plug dolžine – 4 m, – 3 ponudbe;

– sklop II. – tovorno vozilo dovoljene sku-
pne mase do 3.500 kg podaljšana kabina,
pogon na zadnjo os; tovorno vozilo dovoljene
skupne mase do 3.500 kg podaljšana kabi-
na, pogon na prednjo os kombinirano osebno
vozilo, moč motorja – 50kW – 3 ponudbe;

– sklop III – univerzalno delovno vozilo mo-
či – 170 kW, pogon 4x4, prekucni zabojnik,
hidrostatični pogon, dvostopenjska hidravlika,
panoramska vrata kabine prirejena za košnjo;
posipalec za mokro soljenje vsebine – 4 m3,
montaža na zabojnik vozila; čelni plug dolžine
– 4 m; stranski rezkar snega, kapacitete min.
1,6 t/uro kot čelni priključek na univerzalno
delovno vozilo; komplet: kosilnica za brežine
s sesanjem trave (montaža na plato zabojnika)
s prikolico za travo vsebine – 10 m3; čelna
kosilnica (kot priključek na univerzalno vozilo)
– 1 ponudba;

– sklop IV. – komplet: tovorno vozilo
(upravljanje s C kat.) z nadgradnjo dvižne ko-
šare delovne višine 20–25 m – 3 ponudbe;

– sklop V. – UKV mobilne postaje, kom-
pletno z vgradnjo v vozila; ročna UKV postaja
– 0 ponudb;

– sklop VI. – prikolica s signalno tablo
spremenljive vsebine; prikolica s signalno ta-
blo za zapiranje voznega pasu; prikolica s
signalno tablo za označevanje delovišča –
ponudbi;

– sklop VII. – traktor – goseničar (guma)
s čelnim mulčarjem vejevja do fi 10, moč
traktorja ca. – 65 kW – 1 ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1 – 168,123.200 SIT in
146,553.976 SIT,

– sklop 2 – 31,379.738 SIT in
29,264.160 SIT,

– sklop 4 – 20,531.379 SIT in
16,464.000 SIT,

– sklop 6 – 11,253.830 SIT in
10,730.592 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklope 3, 5 in 7 se javni razpis
ponovi.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: zahteva je bila poslana 24. 5. 2002.

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

Št. 47/1485/2002 Ob-70507
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava spončnega materiala in spon-
čne opreme pri rekonstrukciji VN opre-
me v 400 kV stikališču RTP Divača.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), dobavni rok (20%), plačilni rok (5%).
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehmar proizvodnja, in-
ženiring in trgovina d.o.o., Panonska ulica
30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,672.266,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,672.266,30 SIT, 19,720.436,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Elektro - Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 121/10-11/2001 Ob-70529
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano.
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina

in mesni izdelki,
2. sklop: perutnina,
4. sklop: sadje domače,
6. sklop: sveža zelenjava,
7. sklop: krompir,
10. sklop: biološko konzervirana zele-

njava,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki,
14. sklop: kruh in pekarsko pecivo,
17. sklop: testenine in izdelki,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo pecivo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena ob za-
htevani kvaliteti. Za 2. sklop: perutnina na-
ročnik ni oddal naročila, ker ni nihče oddal
ponudbe, za 4. sklop: sadje domače in 14.
sklop: kruh in pekarsko pecivo, pa ponudnik
ni oddal naročila, ker se je prijavil samo en
ponudnik za posamezni sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina
in mesni izdelki: Kras d.d., Šepulje 31, 6210
Sežana,

6. sklop: sveža zelenjava: KZ Agraria Ko-
per z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,

7. sklop: krompir: KZ Sloga Kranj z.o.o.,
Šuceva 27, 4000 Kranj,

10. sklop: biološko konzervirana zelenja-
va: KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja
17, 6000 Koper,

11. sklop: mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče,

17. sklop: testenine in izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Ško-
fljica,

18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-
vo: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina

in mesni izdelki: 7,182.375 SIT brez DDV;

6. sklop: sveža zelenjava: 2,224.937,50
SIT brez DDV;

7. sklop: krompir: 962.500 SIT brez DDV;
10. sklop: biološko konzervirana zelenja-

va: 108.500 SIT brez DDV;
11. sklop: mleko in mlečni izdelki:

4,009.913,50 SIT brez DDV;
17. sklop: testenine in izdelki: 566.150

SIT brez DDV;
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-

vo: 1,694.068,25 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina

in mesni izdelki: 2,
2. sklop: perutnina: 0,
4. sklop: sadje domače: 1,
6. sklop: sveža zelenjava: 2,
7. sklop: krompir: 2,
10. sklop: biološko konzervirana zele-

njava: 2,
11. sklop: mleko in mlečni izdelki: 2,
14. sklop: kruh in pekarsko pecivo: 1,
17. sklop: testenine in izdelki: 2,
18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-

vo: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: meso: junetina, teletina, svinjina

in mesni izdelki: 7,703.865 SIT brez DDV,
7,182.375 SIT brez DDV,

6. sklop: sveža zelenjava: 4,869.750 SIT
brez DDV, 2,224.937,50 SIT brez DDV,

7. sklop: krompir: 1,032.500 SIT brez
DDV, 962.500 SIT brez DDV,

10. sklop: biološko konzervirana zelenja-
va: 112.000 SIT brez DDV, 108.500 SIT
brez DDV,

11. sklop: mleko in mlečni izdelki:
4,519.180 SIT brez DDV, 4,009.913,50 SIT
brez DDV,

17. sklop: testenine in izdelki:
619.358,50 SIT brez DDV, 566.150 SIT
brez DDV,

18. sklop: slaščice, keksi in ostalo peci-
vo: 1,992.250 SIT brez DDV, 1,694.068,25
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50492.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-70571
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 26. 3. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 4. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava transportnih valjčkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Prototip CC d.o.o., Savinjska
cesta 9, Trbovlje,

– sklop 2: Prototip CC d.o.o., Savinjska
cesta 9, Trbovlje,

– sklop 3: Prototip CC d.o.o., Savinjska
cesta 9, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 4,042.800 SIT,
– sklop 2: 2,100.800 SIT,
– sklop 3: 1,058.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2,
– sklop 3: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
– sklop 1: 4,062.790 SIT, 4,042.800

SIT,
– sklop 2: 2,355.620 SIT, 2,100.800

SIT,
– sklop 3: 1,320.850 SIT, 1,058.500

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64153.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

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

Ob-70572
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 25. 3. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 2. 4. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava žice za izdelavo žičnega pletiva.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d. Naklo, Ce-
sta na Okroglo 7, Naklo.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
20,160.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV): 21,499.200 SIT,
20,160.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64156.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 48 / 31. 5. 2002 / Stran 4183

Ob-70573
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 26. 3. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 4. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava pisarniškega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cankarjeva založba d.d.
Ljubljana, Kopitarjeva 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
7,369.978 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb (vseh): 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV): 8,572.374,55 SIT,
7,369.978 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64154.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

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

Ob-70574
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 25. 3. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 4. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava orodja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Imexa d.o.o. Ljubljana, Zalo-
ška cesta 163, Ljubljana,

– sklop 2: Merkur d.d. Naklo, Cesta na
Okroglo 7, Naklo.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 4,902.195 SIT,
– sklop 2: 13,273.079 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
– sklop 1: 5,352.447 SIT, 4,902.195

SIT,
– sklop 2: 18,170.332 SIT, 13,273.079

SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64155.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

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

Ob-70575
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 26. 3. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 4. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava ležajev in tesnil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Mana, Omerzu Ivan s.p. Arti-
če, Dečno selo 15, Artiče,

– sklop 2: Mana Omerzu Ivan s.p. Artiče,
Dečno selo 15, Artiče,

– sklop 3: Tinex d.o.o. Šenčur, Rožna ul.
44, Šenčur,

– sklop 4: Bell d.o.o. Miklavž, Ptujska
cesta 11, Miklavž.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 1,267.042 SIT,
– sklop 2: 6,818.795 SIT,
– sklop 3: 273.700 SIT,
– sklop 4: 129.905 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb (vseh):
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 4,
– sklop 4: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV):
– sklop 1: 1,936.359,94 SIT,

1,267.042 SIT,
– sklop 2: 7,830.351,38 SIT,

6,818.795 SIT,
– sklop 3: 564.084,14 SIT, 273.700

SIT,
–sklop 4: 586.170,75 SIT, 129.905 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64151.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

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

Ob-70576
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.

03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 25. 3. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 2. 4. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava izdelkov iz gume in plastike.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pego d.o.o. Celje, Ul.
XIV. divizije 12, Celje.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
17,202.745 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb (vseh): 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez DDV): 17,922.597 SIT,
17,202.745 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64158.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
27. 5. 2002.,

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

Ob-70577
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 25. 3. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 2. 4. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 4. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava elektro materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Elektronabava d.d. Ljubljana,
Cesta 24. junija 3, Ljubljana,

– sklop 2: EVJ Elektroprom d.o.o. Kiso-
vec, Loke 22, Kisovec,

– sklop 3: EVJ Elektroprom d.o.o. Kiso-
vec, Loke 22, Kisovec,

– sklop 4: EVJ Elektroprom d.o.o. Kiso-
vec, Loke 22, Kisovec,

– sklop 5: EVJ Elektroprom d.o.o. Kiso-
vec, Loke 22, Kisovec,

– sklop 6: Elektronabava d.d. Ljubljana,
Cesta 24. junija 3, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 1: 1,349.770 SIT,
– sklop 2: 7,353.330 SIT,
– sklop 3: 12,908.066 SIT,
– sklop 4: 2,413.165 SIT,
– sklop 5: 1,073.050 SIT,
– sklop 6: 58.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: (vseh)
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 3,
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– sklop 3: 2,
– sklop 4: 3,
– sklop 5: 3,
– sklop 6: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 1,670.706,10 SIT, 1,349.770

SIT,
– sklop 2: 16,204.752,50 SIT,

7,353.330 SIT,
– sklop 3: 21,191.609 SIT, 12,908.066

SIT,
– sklop 4: 3,694.088,70 SIT, 2,413.165

SIT,
– sklop 5: 1,704.805 SIT, 1,073.050

SIT,
– sklop 6: 146.900 SIT, 58.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64159.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

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

Št. 17 Ob-70588
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 75 kosov zabojnikov za prevoz poš-
tnih vreč in paketov in 75 kosov zabojni-
kov za prevoz poštnih vreč in paketov z
dodatnimi horizontalnimi policami.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 50% cena, 50% strokovna
ocena vzorca.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: dobavitelj ni bil izbran,
ker je prispela samo ena ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 27. 5. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 19 Ob-70589
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 40 kosov potovnikov tip PN 116,
– 26 kosov dodatkov k potovniku levi

za tip PN 116,
– 26 kosov dodatkov k potovniku de-

sni za tip PN 116,
– 5 kosov kotnih potovnikov navadnih,

tip PK 196,

– 1 kos polkrožnih potovnik, tip 232,
– 15 kosov zgornjih delov potovnika

PN 116,
– 400 kosov kovinskih letvic,
– 1000 kosov folije
– trak za letvice,
– 2000 kosov vložnih papirjev za le-

tvice in
– 5000 kosov mrežic za potovnike.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: ker je po opravljeni ana-
lizi ostala samo ena pravilna ponudba, se
izbor ni opravil.

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 pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 27. 5. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 11 Ob-70591
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 12. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 97 poštnih koles s torbami.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena do 30 točk,
ocena testiranja do 30 točk, garancija do 4
točke.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: dobavitelj ni bil izbran,
ker je prispela samo ena ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 27. 5. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 18 Ob-70592
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
A) poštni nabiralniki (PN): 64 kosov

na ključ, 42 kosov polavtomatskih, 10
kosov stenskih nosilcev za polavtomat-
ske PN in 21 kosov samostoječih okro-
glih PN z betonskimi podstavki,

B) dostavniki 59 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: 50% cena, 50% ocena vzorca.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: dobavitelj ni bil izbran,
ker je prispela samo ena ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 27. 5. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 10 Ob-70594
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 352 poštnih mopedov s torbami.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena do 30 točk,
ocena testiranja do 30 točk, garancija do 4
točke in število pooblaščenih servisov do 10
točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hidria Trading, d.o.o.,
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 74,096.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 123,200.000 SIT brez DDV in
71,104.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 20 Ob-70595
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– 7.500.000 kosov kuvert,
– 450.000 kosov oblazinjenih kuvert,
– 2.180.000 kosov položnic,
– 110.000 kosov vrednostnih pisem,
– 2.000 kosov papirnih valjev,
– 41.000 kosov tipizirane embalaže,
– 14.000 kosov kartonske embalaže,
– 36.000 kosov vložnih kartonov,
– 35.000 kosov oddajnih knjig,
– 1.000.000 kosov varnostnih zalepk,
– 70.000 kosov obrazcov menične

golice,
– 20.000 kosov letalskih pisem in
– 2.300 kosov lepenčnih kuvert.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja vrednost po posa-
mezni postavki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. za dobavo kuvert, oblazinjenih kuvert,
vrednostnih pisem, letalskega pisma: MK
Birooprema, d.d., Dunajska 121, 1000
Ljubljana,

II. za dobavo oblazinjenih kuvert se izbere
DZS Divizija trgovina, d.o.o., Mali trg 6, 1538
Ljubljana,

III. za dobavo obrazcev št. 10: INO,
d.o.o., Polže 24, 3203 Nova Cerkev,

IV. za dobavo tipizirane paketne embala-
že: GEP Kartonaža Murska Sobota, d.d.,
Lendavska 1, 9000 Murska Sobota,

V. za dobavo kartonske embalaže: Gra-
fem, d.o.o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor,

VI. za obrazec št. 10 (1+1), splošna po-
ložnica – madžarska, obrazec menične goli-
ce, papirni valj, vložni karton prepolovljen,
varnostna zalepka, oddjane knjige in lepen-
čne kuverte se izbor ne opravi, ker je prispe-
la po ena ponudba za posamezno postavko.

7. Pogodbena vrednost:
za I. vrednost 22,445.000 SIT brez DDV,
za II. vrednost 7,057.050 SIT brez DDV,
za III. vrednost 3,155.000 SIT brez DDV,
za IV. vrednosti 4,006.100 SIT brez

DDV in
za V. vrednost 1,733.350 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
za I.: 36,495.150 SIT brez DDV,

22,445.000 SIT brez DDV,
za II.: 7,274.000 SIT brez DDV,

7,057.050 SIT brez DDV,
za III.: 3,168.200 SIT brez DDV,

3,155.000 SIT brez DDV,
za IV.: 4,837.300 SIT brez DDV,

4,006.100 SIT brez DDV in
za V.: 1,962.400 SIT brez DDV,

1,733.350 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 5. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 14 Ob-70596
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: termokrčljiva polietilenska folija –
90.000 kg.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tekstilna tovarna Mo-
tvoz in platno d.d., Taborska 31, 1290 Gro-
suplje.

7. Pogodbena vrednost: 20,610.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,800.000 SIT brez DDV, 20,610.000
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 15 Ob-70597
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 28 lahkih dostavnih vozil LDV1, 45
lahkih dostavnih vozil LDV2, 8 srednjih
dostavnih vozil SDV 2, 1 osebno vozilo
do 120 KM, 2 osebni vozili do 75 KM.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

A) cena: do 40 točk,
B) tehnične karakteristike: do 25 točk,
C) izobraževanje mehanikov: 10 točk,
D) servisna mreža: do 20 točk in

E) garancijska doba: 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: za dobavitelja 28 lahkih
dostavnih vozil LDV 1 in 45 lahkih dostavnih
vozil LDV 2 se izbere Avto Triglav, d.o.o.,
Dunajska 122, 1000 Ljubljana, za 8 srednjih
dostavnih vozil SDV, osebno vozilo OV 1 in 2
osebna vozila OV 2 se izbere Revoz, d.d.,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Avto Triglav,
d.o.o., 78,143.000 brez DDV, Revoz, d.d.,
31,167.600 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za prvo pogodbo najvišja vrednost LDV 1
in LDV 2: 108,966.015 SIT brez DDV in
najnižja vrednost 78,143.000 SIT brez DDV,
za drugo pogodbo SDV, OV 1 in OV 2 najvi-
šja vrednost 34,252.073 SIT brez DDV in
najnižja vrednost 31,167.600 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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. 271/02 Ob-70022
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljublja-

ni.
2. Naslov naročnika: Študentski domo-

vi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: adaptacijska dela na domu
X Študentskih domov v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skladno s sklepom naročnika
z dne 22. 5. 2002 delo ni oddano nobene-
mu ponudniku zaradi pristopa k celoviti obno-
vi doma X, katere sestavni del so tudi razpi-
sana dela.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: dela se ne dodelijo nobene-
mu ponudniku.

7. Pogodbena vrednost: /
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 pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2002.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 8-490 Ob-70024
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in

kongresni center.
2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,

Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: posodobitev odrske tehnike
v Gallusovi dvorani. Cilj je povečati varnost
ter izboljšati nadzor in krmiljenje. Na zgornje
pogone (skupno 35) se dogradijo dodatne
zavore, varnostni senzorji, merilniki pozicije,
vgradi se krmilno-nadzorni računalniški si-
stem, zamenjajo se hidravlični ventili. Dela
se opravijo na lokaciji naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudba je po objavljenih
kriterijih prejela najboljšo oceno. Ponudnik
je v celoti usposobljen za izvedbo posla.
Ponujena je storitev v specificiranem obse-
gu. Tehnični parametri opreme so dobri.
Reference so primerne. Sumarni znesek je
najnižji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Liko pris d.o.o., Verd 100a,
1360 Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: 72,266.764
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 93,512,038 SIT in 74,650.376 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano v kompletu.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2002.

Cankarjev dom, Ljubljana

Ob-70026
1. Naročnik: Občina Podvelka.
2. Naslov naročnika: Podvelka 20, 2363

Podvelka.
3. Datum izbire: 11. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne ce-
ste LC št. 319860 Janževski Vrh–Ribni-
ca na Pohorju, odsek cerkev Sv. Janeza–
Stepišnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili za dodelitev naročil sta
bili cena in reference. Ponudba uspešnega
ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju na-
vedenih meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Asfalti Ptuj d.o.o., Svržnjako-
va 13, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 22,274.952
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,406.200 SIT; 22,274.952 SIT
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanega zahtevka za

objavo: 20. 5. 2002.
Občina Podvelka

Št. 777-3/02 Ob-70027
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14, 1270

Litija.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev Valvazorjevega
trga.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena 80%, reference
20%. Za predmet oddaje javnega naročila je
izbrani ponudnik med obema ponudnikoma
dosegel najvišje število točk glede na razpisa-
na merila, prav tako pa tudi izpolnjeval ostale
razpisne pogoje, zato je bil izbran.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Trgograd d.o.o., Ljubljanska
cesta 1, 1270 Litija.

7. Pogodbena vrednost:
184,877.627,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,714.598,36 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 193,565.346,30 SIT, 184,877.627,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Litija

Št. 400-01-3545 Ob-70073
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica

48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.ze-
lezniki.si.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija občinskih
cest v makadamu v letu 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni rok.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.

7. Pogodbena vrednost: 23,238.334
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,282.800 SIT, 23,238.334 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Občina Železniki

Št. 400-01-3546 Ob-70074
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češ-

njica 48, 4228 Železniki, tel.
04/500-00-00, faks 04/500-00-20,
e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: asfaltiranje cest v Občini
Železniki v letu 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni rok.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d..

7. Pogodbena vrednost: 57,010.680
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,988.092 SIT, 57,010.680 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Občina Železniki

Št. 60-2016/02 Ob-70107
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.

3. Datum izbire: 4. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja vodovoda Podgrad.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: Gratel d.o.o., PE Ljub-
ljana, Dunajska 421, 1231 Ljubljana (sk-
lop A - cevovodi gradbena dela, sklop B -
cevovodi - montažna dela), Malkom d.o.o.,
Košenice 86, 8000 Novo mesto (sklop C -
vodohran Podgrad, sklop D - vodohran Ko-
roška vas).

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 46,736.145,28 SIT,
– sklop B: 40,949.978,02 SIT,
– sklop C: 16,408.087,65 SIT,
– sklop D: 17,605.594,66 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 12,649.288 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 62,946.842,61 SIT,

46,736.145,28 SIT,
– sklop B: 51,326.448,56 SIT,

40,949.978,02 SIT,
– sklop C: 18,345.633,15 SIT,

16,408.087,65 SIT,
– sklop D: 19,405.018,34 SIT,

17,605.594,66 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 35101-77/98-1/3 Ob-70108
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24, 1240

Kamnik.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija plinske ko-
tlovnice v OŠ Marije Vere.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo ni bilo oddano zara-
di nepravilnih ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo 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 pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 20. 5. 2002.
Občina Kamnik

Št. 352-05/1-02 Ob-70109
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

Rače.
3. Datum izbire: 2. 4. 2002.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja kanala fekalne ka-
nalizacije naselja Fram, drugi del - II. faze.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj d.d., Pu-
hova 6, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 25,832.688
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,556.080,80 SIT, 24,857.930,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 1. 3. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 5. 2002.

Občina Rače-Fram

Ob-70185
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradna prizidka doma Tri-
lobit, Javorniški Rovt nad Jesenicami.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjeva-
nju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinar Gradnje ST d.o.o.,
Spodnji plavž 6, Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: 49,692.528,40
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,860.682 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,421.144,76 SIT, 49,692.528,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ljubljana

Št. 110-1/02 Ob-70443
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: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova voziščne konstruk-
cije na odsekih avtoceste A1/005 in
0056 Unec–Postojna od km 8,950 do
km 11,380 in Postojna–Razdrto od km
0,000 do km 1,000.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe

je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
162,908.917,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 204,055.550,74 SIT in
162,908.917,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-70444
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova voziščne konstruk-
cije na avtocesti A1 odsek 0038 Sloven-
ske Konjice–Dramlje od km 8,850 do km
10,900 in odsek 0039 Dramlje–Celje od
km 0,000 do km 0,500.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 193,288.998
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 224,400.000 SIT in 193,288.998 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-70445
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: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: zalivanje rež in razpok na
območju avtocest.

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: Possehl Posebne gradnje
d.o.o., Počehovska 25, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 26,958.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,015.200 SIT in 26,958.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-70446
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: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rezkanje asfalta vozišča na
območju AC baze Postojna in AC baze
Ljubljana.

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: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,130.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,635.600 SIT in 7,130.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-70447
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: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: krpanje z vročo asfaltno ma-
so območju AC baze Maribor in AC baze
Slovenske Konjice.

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: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova ulica 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 64,260.000
SIT.
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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

Ob-70040
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovni nad-

zor nad izvajanjem del na opustitvi prido-
bivanja uranove rude – jamska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena: 50 točk, rok plačila:
10 točk, reference podjetja: 15 točk, refe-
rence ključnega kadra: 15 točk, povprečna
cena delovne ure: 10 točk. Izbrani ponudnik
je pridobil največje število točk (89).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IRGO Consulting d.o.o., Slo-
venčeva 93, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 56,856.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,047.168 SIT, 56,856.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 22. 5. 2002.
Rudnik Žirovski vrh d.o.o.

Št. 768/02 Ob-70063
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladiščenje

in obnavljanje 12.500 m3 kurilnega olja
– ekstra lahko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,600.000 SIT in 61,179.120 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudba ponudnika z najnižjo ponud-
beno ceno ni bila izbrana, ker je bila nepravil-
na.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

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

Št. 110-1/02 Ob-70448
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: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: krpanje z vročo asfaltno ma-
so na območju AC baz Postojna, Ljublja-
na in Hrušica.

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: 95,283.768
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 126,835.740 SIT in 95,283.768 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 16 Ob-70598
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,

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

d.o.o., 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
obrtniških del pri obnovi pošte Ljublja-
na – Šiška.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 75% cena, 25% kakovost
izvajalca.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška
118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
45,522.626,08 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 56,201.242 SIT brez DDV in
45,522.626,08 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: 33,900.000
SIT.

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: javno naročilo je bilo oddano po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 12. 4.
2002, Ob-67103.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 5. 2002.

Zavod RS za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov, Ljubljana

Št. 461-072/01 Ob-70064
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-33-91, faks
01/478-34-11.

3. Datum izbire: 18. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

aplikacije ISCSC – Informacijski sistem
centrov za socialno delo.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
(2. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1),
ker je samo en ponudnik, ki lahko brez preki-
nitev in visokih dodatnih stroškov vzdržuje in
dopolnjuje informacijski sistem ISCSD.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rais, d.o.o., računalniške
aplikacije in svetovanje, Jamova cesta 39,
1111 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 177,500.000
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: pogodba sklenjena do 30. 9. 2005.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 6. 5. 2002.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Su 040801/2001-860 Ob-70065
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Novi

Gorici.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 14, 5000

Nova Gorica, tel. 05/335-17-00, faks
05/335-16-97.

3. Datum izbire: 13. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varo-

vanje oseb in premoženja za potrebe
Okrožnega in Okrajnega sodišča v Novi
Gorici za čas od 13. 5. 2002 do 31. 12.
2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:
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– cena: 50%,
– rok plačila: 25%,
– stopnja strokovne izobrazbe neposre-

dnih izvajalcev 25%.
Ponudba izbranega ponudnika je po meri-

lu cene najugodnejša, po ostalih merilih pa
vsaj izenačena z ostalimi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Kranj, d.d., Bleiweis-
ova 20, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 1.020 SIT/ura.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.300 SIT/ura, 1.020 SIT/ura.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 17. 5. 2002.
Okrožno sodišče

v Novi Gorici

Št. 2411-01-100110 Ob-70090
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Urad za prometno politiko
in mednarodne odnose.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.

3. Datum izbire: 5. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava stro-

kovnih podlag za pripravo osnutka Reso-
lucije o prometni politiki v RS.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: javni razpis je bil neuspešen za-
radi neizpolnjevanja zahtev prvega odstavka
76. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
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 naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: 61373.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 5. 2002.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za promet,
Urad za prometno politiko

in mednarodne odnose

Št. 414-05-16/99-2200 Ob-70092
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto.
3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: projektna do-

kumentacija objektov št. 28 in 26 knjižni-
ce Mirana Jarca.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: 20. člen ZJN-1, varovanje izključ-
nih pravic.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Atelje Marko Mušič d.o.o.,
Beethovnova 9, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,400.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: varovanje iz-
ključnih pravic.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

Mestna občina Novo mesto

Št. 396/02 Ob-70146
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,

4290 Tržič.
3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in

montaža šolske opreme, didaktične opre-
me in učil v novi Osnovni šoli v Tržiču.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena, reference, garancija.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: UMT d.o.o., Kolodvor-
ska 20a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 73,069.805,20
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,799.836 SIT, 78,038.551,95 SIT (z
DDV).

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2002.

Občina Tržič

Št. 1-VMO-ZF/02 Ob-70355
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks:
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 23. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

medicinske opreme, Splošna bolnišnica
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja cena delovne ure.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J. S. Evro Medical Company,
d.o.o., Jarnikova 7, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT (z DDV).

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 naro-

čilu: postopek oddaje javnega naročila se je
izvedel na podlagi 2. točke 20. člena
ZJN-1-postopek s pogajanji brez predhodne
objave.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 022-192/2002-17 Ob-70428
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56, 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-27, faks:
01/478-90-13.

3. Datum izbire: 23. maj 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: poskusno po-

sipanje točonosnih oblakov v času opre-
deljenem v pogodbi nad delom Severov-
zhodne Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: na podlagi 2. točke 20. člena
Zakona o javnih naročilih je izvajalec objektiv-
no edini ustrezno opremljen in ima dovolj stro-
kovno usposobljenih kadrov za izvajanje na-
ročene storitve.

6. Ime in naslov izvajalca: Letalski center
Maribor, Ljubljanska ul. 4, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 16,630.176
SIT z vključenim 20% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izvajalec predvidoma
nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: prejeli smo
samo ponudbo izbranega izvajalca.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost ponudbe v širšem obsegu in za
daljše obdobje je bila 53,460.047 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2002.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 67/1496/2002 Ob-70511
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: antikorozijska

zaščita daljnovodov 110, 220 in 400 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: naročnik je zaradi utemeljenega
zahtevka za revizijo pred javnim odpiranjem
ponudb postopek oddaje naročila razveljavil.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo 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 naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 24. 5. 2002.
Elektro - Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije
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Javni razpisi

Ob-70042
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
objavlja RS, Servis skupnih služb vlade

predobjavo pogodbe za gradnjo:
izgradnja veterinarskega in

fitosanitarnega objekta na mejnem
prehodu Obrežje za inšpekcijske

službe
Obrežje, Dolenjska, Slovenija

1. Sklic na objavo
2. Postopek: lokalni razpis brez omejitev.
3. Program: Phare SI 0107.01.
4. Financiranje: Finančni memorandum

SI 0107.01.
5. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih

služb vlade RS.
6. Opis pogodbe: aktivnosti tega razpisa

zajemajo izgradnjo veterinarskega in fitosani-
tarnega objekta (št. 28 in 29) na mejnem
prehodu Obrežje za inšpekcijske službe in
dobavo opreme za normalno funkcioniranje
veterinarske in fitosanitarne inšpekcije v skla-
du z EU normami in standardi. Razpisana
dela bodo zajemala gradbena, obrtniška in
inštalacijska dela in dobavo opreme. Gre za
razpis z enim sklopom, zato bo izbrani izvaja-
lec gradbenih del dobavil tudi zahtevano
opremo za veterinarski in fitosanitarni objekt.

7. Ocenjeno število in imena sklopov:
en sklop.

8. Predvideni datum objave: junij/julij 2002
9. Dodatne informacije: FIDIC – Pogod-

beni pogoji za gradnjo, Prva izdaja 1999.
10. Pravna podlaga: Uredba Sveta (EEC)

št. 3906/89 o Ekonomski pomoči določe-
nim državam Srednje in Vzhodne Evrope
(18. 12. 1989).

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

70043
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, Article 2 (OG RS 39/00) and accord-
ing to Articles 117, 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pub-
lic Tender Performed the Republic of Slov-
enia, The Joint Services of the Government
of the Republic of Slovenia, announce

Works contract forecast
Title: Construction of Veterinary and
Phytosanitary Facilities at the Border

Inspection Post Obrežje
Location: – Obrežje, Dolenjska region,

Slovenia

1. Publication reference
2. Procedure: Local open Tender.
3. Programme: Phare SI 0107.01.
4. Financing: SI 0107.01.
5. Contracting authority: Republic of

Slovenia, Joint Services of the Government.
6. Contract description: The activities for

this tender are the construction of veteri-
nary and phytosanitary facilities at the bor-
der inspection post Obrežje (buildings No
28 and 29) and the supply of the equipment
to enable proper functioning of the veteri-
nary and phytosanitary inspection in line with
the EU norms and standars. Works shall
include construction, craftsman and instal-
lation works. Since a single tender is envis-
aged for the project, the equipment for the
veterinary and phytosanitary inspection at
the Border Inspection Post (BIP) Obrežje
shall be supplied by the Works Contractor.

7. Indicative number and titles of Lots:
Single lot.

8. Intended timing of publication:
June/July 2002.

9. Additional information: FIDIC Condi-
tions of Contract for Construction, First Edi-
tion 1999.

10. Legal basis: PHARE: Council Regu-
lation (EEC) No 3906/89 of 18 December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, as amend-
ed.

Republic of Slovenia
Joint Services of the Government

Št. 402-84/2002 Ob-70324
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub-
ljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi
31., 34., 40. člena Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske po-
litike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 34/02) in 13. točke 2.
člena Odloka o višini sredstev za ukrepe
kmetijske strukturne politike in kmetijske po-
litike razvoja podeželja za proračunsko leto
2002 (Uradni list RS, št. 34/02)

javni razpis za leto 2002
Sofinanciranje kmetijskega

izobraževanja – praktični pouk
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk sofinanciranje.

Za ta namen je predvidena višina sred-
stev proračuna RS za leto 2002, proračun-
ska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
v višini 75,093.952 SIT.

Sredstva so namenjena za:
1. sofinanciranje stroškov praktičnega

izobraževanja dijakov in študentov kmetij-
skih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih
srednjih šol in fakultet,

2. sofinanciranje stroškov programov in-
teresnih dejavnosti s področja kmetijstva na
osnovnih šolah,

3. sofinanciranje programov izobraževa-
nja s področja prilagajanja kmetijstva zahte-
vam Evropske unije.

II. Upravičenci
Upravičenci so javni zavodi ter druge izo-

braževalne ustanove, ki izvajajo programe
praktičnega izobraževanja in usposabljanja

s področja kmetijstva, gozdarstva, veterine
in živilstva in delujejo na območju Republike
Slovenije.

III. Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičenec mora k vlogi in v skladu z

razpisno dokumentacijo priložiti naslednje:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del

razpisne dokumentacije,
– predložitev kakovostnega programa za

leto 2002,
– dokazilo o registraciji za izobraževanje

in usposabljanje s področja kmetijstva, goz-
darstva, živilstva in veterine.

IV. Omejitve:
– upravičenec mora zagotoviti razliko

sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejan-
sko vrednostjo programa,

– na javni razpis upravičenec vloži samo
eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.

V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev

znaša do 50% priznane vrednosti stroškov
programa. Upravičenci morajo doseči naj-
manj 40 točk.

Za priznano vrednost stroškov se šteje-
jo:

– stroški povezani z izobraževanjem in
izvajanjem praktičnega izobraževanja javnih
zavodov in drugih izobraževalnih ustanov.

VI. Merila
Pri dodelitvi sredstev po tem javnem raz-

pisu so naslednja:
– projekti z višjim deležem lastnih sred-

stev, oziroma drugih virov sofinanciranja,
– projekti, ki združujejo interese čim ve-

čjega števila uporabnikov (število udeležen-
cev praktičnega izobraževanja),

– kmetijske površine, ki so vključene v
izvajanje praktičnega izobraževanja.

Podrobnejši pogoji in merila so podani v
razpisni dokumentaciji.

VII. Rok in način prijave
Popolna pisna vloga mora biti dostavlje-

na v glavno pisarno Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, do 12. 6. 2002 do 15.
ure, v zaprtih ovojnicah, na katerih je ozna-
čeno “Ne odpiraj – vloga, javni razpis –
praktični pouk”. Na hrbtni strani pa mora biti
naveden poln naslov pošiljatelja.

Razpisna dokumentacija se lahko dvig-
ne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana,
VII. nadstropje, soba št. 726/d, vsak dan v
času trajanja razpisa, med 9. in 12. uro.
Razpisno dokumentacijo lahko posreduje-
mo tudi v elektronski obliki.

Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel.
01/478-93-02, MKGP, sektor za resorno
šolstvo in sodelovanje z nevladnimi organi-
zacijami, Dunajska 56, 58, Ljubljana.

VIII. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili

na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za do-
končanje del je 29. 10. 2002, to je rok, do
katerega morajo upravičenci Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti
zahtevke za izplačilo dodeljenih finančnih
sredstev skupaj z vsemi dokazili o dejansko
opravljenih aktivnostih.

IX. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

13. 6. 2002 ob 10. uri, v sobi 735, na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56,58, Ljubljana. Vloge bo
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pregledala in ocenila komisija, ki jo je ime-
noval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano z odločbo št. 012-38/2002:

– upravičence, katerih vloge bodo ne-
popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpi-
ranja pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem
roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 5 dni od
dneva prejema poziva ne dopolni, bodo kot
nepopolne zavržene;

– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem bodo kot neutemeljene zavrnjene.

X. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Predlog za odločanje bo pripravila komi-

sija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Na podlagi predlo-
ga komisije bo o vlogi odločal minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku
30 dni po odpiranju vlog z odločbo.

Zoper to odločbo ni pritožbe v upravnem
postopku, dopustno pa je sprožiti upravni
spor na Upravnem sodišču Republike Slo-
venije v roku 30 dni po prejetju sklepa. To-
žbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik
pri navedenem sodišču.

Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ugotovilo, da so bila sred-
stva nakazana na podlagi neresničnih po-
datkov, ali nenamensko porabljena, ima pra-
vico zahtevati takojšne vračilo sredstev v
enkratnem znesku s pripadajočimi zamu-
dnimi obrestmi za obdobje od dneva naka-
zila do dneva vračila.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 402-85/2002 Ob-70326
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub-
ljana, Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi
na podlagi 32., 34., 40. člena Uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02) in
14. točke 2. člena Odloka o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za pro-
računsko leto 2002 (Uradni list RS, št.
34/02).

javni razpis za leto 2002
Usposodobitev javnih zavodov,

ustanov, organizacij in razvojnih
centrov v kmetijstvu

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje

usposodobitve javnih zavodov, ustanov, or-
ganizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu.

Za ta namen je predvidena višina sred-
stev proračuna RS za leto 2002, proračun-
ska postavka 6557 – ukrep: Usposodobi-
tev javnih zavodov, ustanov, organizacij in
razvojnih centrov v kmetijstvu v višini
218,037.686 SIT.

Sredstva so namenjena za:
1. sofinanciranje usposodobitve pose-

stev in obratov kmetijskih, gozdarske, vete-
rinarske in živilskih srednjih šol in fakultet,

2. sofinanciranje usposodobitve kmetij-
sko poskusnih centrov za raziskovanje v
hmeljarstvu,

3. sofinanciranje usposodobitve kmetij-
sko poskusnih centrov za raziskovanje,
usposabljanje in svetovanje v okviru zvez
društev in javnih raziskovalnih zavodov na
področju kmetijstva,

4. sofinanciranje izgradnje novih pose-
stev srednjih kmetijskih šol.

II. Upravičenci
Upravičenci so javni zavodi, ustanove in

zveze društev, ki izvajajo programe praktič-
nega izobraževanja, usposabljanja ter razi-
skovanja s področja kmetijstva in delujejo
na območju Republike Slovenije.

III. Pogoji za pridobitev sredstev
Upravičenec mora k vlogi in v skladu z

razpisno dokumentacijo priložiti naslednje:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del

razpisne dokumentacije,
– predložitev kakovostnega programa za

leto 2002,
– dokazilo o registraciji za izobraževa-

nje, usposabljanje in raziskave s področja
kmetijstva, gozdarstva, veterine in živilstva.

IV. Omejitve:
– upravičenec mora zagotoviti razliko

sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejan-
sko vrednostjo programa,

– na javni razpis upravičenec vloži samo
eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.

V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev

znaša v primeru I/1., 2. in 3. točke do 50%
priznane vrednosti stroškov programa, ter
do 100% priznane vrednosti programa v pri-
meru I/4 točke. Upravičenci morajo doseči
najmanj 40 točk.

Za priznano vrednost stroškov se štejejo:
– stroški povezani z usposodobitvijo jav-

nih zavodov, ustanov in zvez društev, ki iz-
vajajo programe praktičnega izobraževanja,
usposabljanja ter raziskovanja s področja
kmetijstva,

– stroški povezani z gradnjo, posodab-
ljanjem in nabavo opreme povezani z uspo-
sodobitvijo javnih zavodov, ustanov in zvez
društev.

VI. Merila
Merila za dodelitev sredstev po tem jav-

nem razpisu so naslednja:
– projekti z višjim deležem lastnih sred-

stev, oziroma drugih virov sofinanciranja,
– projekti, ki združujejo interese čim ve-

čjega števila uporabnikov (prednost imajo
projekti regijskega in nacionalnega znača-
ja),

– možnost izobraževanja šolajoče se
mladine in odraslih,

Podrobnejši pogoji in merila so podani v
razpisni dokumentaciji.

VII. Rok in način prijave
Popolna pisna vloga mora biti dostavlje-

na v glavno pisarno Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, do 12. 6. 2002 do 15.
ure, v zaprtih ovojnicah, na katerih je ozna-
čeno “Ne odpiraj – vloga, javni razpis –
usposodobitev javnih zavodov”. Na hrbtni
strani pa mora biti naveden poln naslov po-
šiljatelja.

Razpisna dokumentacija se lahko dvig-
ne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana,
VII. nadstropje, soba št. 726/d, vsak delov-
ni dan v času trajanja razpisa, med 9. in 12.
uro. Razpisno dokumentacijo lahko posre-
dujemo tudi v elektronski obliki.

Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel.
01/478-93-02, MKGP, sektor za resorno
šolstvo in sodelovanje z nevladnimi organi-
zacijami, Dunajska 56, 58, Ljubljana.

VIII. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili

na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za do-
končanje del je 29. 10. 2002, to je rok, do
katerega morajo upravičenci Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti
zahtevke za izplačilo dodeljenih finančnih
sredstev skupaj z vsemi dokazili o dejansko
opravljenih aktivnostih.

IX. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

13. 6. 2002 ob 12. uri, v sobi 735, na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki
jo je imenoval minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano z odločbo št.
012-38/2002:

– upravičence, katerih vloge bodo ne-
popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpi-
ranja pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem
roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 5 dni od
dneva prejema poziva ne bodo dopolnili,
bodo kot nepopolne zavržene;

– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem bodo kot neutemeljene zavrnjene.

X. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Predlog za odločanje bo pripravila komi-

sija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Na podlagi predlo-
ga komisije bo o vlogi odločal minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku
30 dni po odpiranju vlog z odločbo.

Zoper to odločbo ni pritožbe v upravnem
postopku, dopustno pa je sprožiti upravni
spor na Upravnem sodišču Republike Slo-
venije v Ljubljani v roku 30 dni po prejetju
sklepa. Tožbo se vloži pisno ali poda ustno
na zapisnik pri navedenem sodišču.

Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano ugotovilo, da so bila sred-
stva nakazana na podlagi neresničnih po-
datkov, ali nenamensko porabljena, ima pra-
vico zahtevati takojšne vračilo sredstev v
enkratnem znesku s pripadajočimi zamu-
dnimi obrestmi za obdobje od dneva naka-
zila do dneva vračila.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 27/5-02 Ob-70440
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01),
Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstve-
nem in tehnološkem sodelovanju med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Republike
Bosne in Hercegovine (Ur. l. RS, št.
17/96, MP 4/96), Zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Vlado Republike Sloveni-
je in Svetom ministrov Bosne in Hercegovi-
ne o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti (Ur. l. RS, št. 69/00, MP 17/00)
in na podlagi Protokola tretjega zasedanja
skupnega odbora za znanstveno in tehno-
loško sodelovanje med Republiko Sloveni-
jo ter Bosno in Hercegovino z dne 6. 2.
2002, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljub-
ljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehnološkega sodelovanja
med Republiko Slovenijo ter Bosno in

Hercegovino v letih 2003 in 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih ra-
ziskovalcev in raziskovalcev iz BiH, ki izvaja-
jo skupne raziskovalne projekte in sicer:
krajši obiski do 12 dni in daljši obiski od 1
do 3 mesecev.

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport bo obiske sofinanciralo v naslednji vi-
šini:

– prevozne stroške za slovenske razisko-
valce ob obiskih v BiH;

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevni-
ce za raziskovalce iz BiH ob obiskih v Slo-
veniji (kratki obiski do 12 dni);

– stroške bivanja v Domu podiplomcev
in protivrednost 440 EURO mesečno v SIT
za raziskovalce iz BiH (dolgi obiski od 1 – 3
mesecev).

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– 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);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne pro-
jekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvirnem
programu EU na področju raziskav, tehno-
loškega razvoja in predstavitev), oziroma s
strani Ministrstva za gospodarstvo sofinan-
cirane razvojno – tehnološke projekte (na-
vesti šifre in naslove projektov), ki zagotav-
ljajo osnovni vir financiranja predvidenih ra-
ziskav.

5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

a) izpolnjene in podpisane obrazce s
podatki o vlagatelju, nosilcih projekta in
drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove
reference,

b) kratka življenjepisa slovenskega in no-
silca projekta iz BiH z najpomembnejšimi
publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanaša-
jo na vsebino projekta,

c) opis projekta,
d) navedbo osnovnih virov financiranja

raziskav na slovenski strani (navedba pro-
jekta/programa, ki je osnova sodelovanja),

e) pregled predlaganih obiskov za dve
leti.

6. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni

in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativ-

nost raziskav,
– potencialne možnosti za vključitev v ra-

ziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma

gospodarstvu,

– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2003.

9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstveno-tehnološkega so-
delovanja med Republiko Slovenijo ter Bo-
sno in Hercegovino v letih 2003 in 2004«,
morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojni-
cah in z označbo vlagatelja na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Slavi
Krušič, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 16. septembra
2002 do 14. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, v
petek, 20. septembra 2002 ob 9. uri.

13. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca de-
cembra 2002.

14. Partner iz BiH mora prav tako oddati
vlogo na pristojno ministrstvo v BiH, in sicer
na Oddelek za mednarodno znanstveno, te-
hnično, izobraževalno, kulturno in športno
sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve
BiH, Musala 2, 71000 Sarajevo.

15. Razpisna dokumentacija bo po objavi
tega javnega razpisa objavljena tudi na splet-
nih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak
delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro,
pri Danijeli Šinkovec na MŠZŠ, Trg OF 13,
tel. 01/478-46-76. Vse dodatne informacije
pri Slavi Krušič (tel. 01/478-46-71).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-70041
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) in 6.člena Pravil-
nika o merilih za sofinanciranje letnih pro-
gramov športa v občini Sveti Andraž v Slo-
venskih goricah (Uradni list RS, št. 39/02;
nadaljevanju: pravilnik), Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah, objavlja

javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v

javnem interesu v letu 2002
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov na področju
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah:

– športna društva in športni klubi, ki ima-
jo sedež v Občini Sveti Andraž v Slovenskih
goricah,

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja,

– gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejav-
nosti na področju športa.

II. Za sofinanciranje v letu 2002 se lahko
prijavijo naslednji programi:

1. šport otrok in mladine,
2. šport v društvih,
3. šport invalidov in upokojencev,
4. šolanje in izpopolnjevanje kadrov,
5. priznanja športnikom in športnim de-

lavcem,
6. promocijska dejavnost,
7. športne prireditve,
8. sodelovanje športnikov na prireditvah

v občini.
III. Izbrani programi in akcije bodo finan-

cirani v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje letnih programov športa v Ob-
čini Sveti Andraž v Slovenskih goricah, toč-
kovnega sistema za vrednotenje programov,
ki je priloga Pravilnika ter razpoložljivih vsa-
koletnih proračunskih sredstev za šport. Do
sedaj vplačane akontacije društvom so se-
stavni del javnega razpisa.

IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumen-
taciji za programe pod točko II. (1. do 3.,
razen, kjer je v razpisni dokumentaciji dolo-
čeno drugače) priložiti:

1. pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,

2. potrdilo o izobrazbi strokovnega de-
lavca, ki vodi posamezne programe, v koli-
kor ni dostavil podatkov za register strokov-
nih sodelavcev na področju športa na Obči-
no Sveti Andraž v Slovenskih goricah oziro-
ma so nastale spremembe,

3. potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljav-
cem objekta, iz katerega je razvidno število
ur in urnik najema objekta za posamezne
programe, ali potrdilo o rezervaciji števila ur
v posameznem objektu za posamezne pro-
grame v letu 2002),

4. program dela za posamezne prijavlje-
ne programe,

5. seznam vadečih po prijavljenih skupi-
nah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),

6. seznam registriranih tekmovalcev z
registriranimi številkami na dan oddaje prija-
ve po posameznih programov,

7. izvajalci rekreacijskih lig morajo pre-
dložiti propozicije tekmovanja,

8. podatke o članstvu na dan 31. 12.
2001,

9. izjava društva o pobiranju članarine,
10. zaključni račun za leto 2001 (bilan-

ca stanja in bilanca uspeha),
11. vsebinski in finančni program dela

društva za leto 2002.
V. Prednost pri izboru bodo imeli tisti

izvajalci, ki:
– bodo imeli vadbene skupine številčno

zapolnjene,
– dosegajo v isti športni panogi boljše

rezultate,
– pri izboru programov imajo prednost

programi za vadbo otrok in mladine.
VI. Prijave morajo vsebovati:
– priloge iz IV. točke tega razpisa,
– ostala dokazila, ki so zahtevana v raz-

pisni dokumentaciji,
– pošljite na naslov: Občina Sveti An-

draž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71,
2255 Vitomarci, s pripisom« Javni razpis
šport – Ne odpiraj« najpozneje do 31. 6.
2002.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno poši-
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ljko ali do 12. ure, v tajništvu Občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene.

VII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v prora-
čunskem letu 2002, in sicer do 31. 12.
2002.

Občina Sv. Andraž v Slovenskih
goricah

Ob-70053
Talum, Tovarna aluminija, d.d., Tovarni-

ška 10, Kidričevo, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev

skrbnega finančnega, pravnega in
organizacijskega pregleda družbe

Talum, Tovarna aluminija, d.d.,
Tovarniška 10, Kidričevo, ocenitve

vrednosti navedene družbe ter priprave
Informacijskega memoranduma.

Od izvajalca storitev (svetovalca) se pri-
čakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka
prodaje delnic družbe Talum, d.d. izvedel
naslednje storitve:

1. Izvedba skrbnega finančnega, pravne-
ga in organizacijskega pregleda družbe Ta-
lum, d.d. v skladu z 19. členom in 1. točko
20. člena Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim pre-
moženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01) in
priprava ustreznega poročila, ki mora vsebo-
vati vse bistvene elemente, ki so potrebni za
objektivno oceno pravnega, finančnega in
organizacijskega položaja družbe.

2. Cenitev vrednosti družbe Talum, d.d.
v skladu z 2. točko 30. člena Uredbe o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpo-
laganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS,
št. 47/01 in 62/01). Naloga svetovalca je,
da predlaga ustrezne metodologije za oce-
nitev družbe Talum, d.d.

3. Priprava predloga Informacijskega
memoranduma družbe Talum, d.d. v slo-
venskem in angleškem jeziku za potrebe
postopka prodaje večinskega paketa delnic
družbe z javnim zbiranjem ponudb.

4. Priprava teksta javnega poziva za zbi-
ranje ponudb za nakup delnic družbe Ta-
lum, d.d. v slovenskem in angleškem jezi-
ku.

5. Zbiranje in priprava dokumentov in in-
formacij o družbi Talum, d.d. za potrebe
izvedbe skrbnega pregleda družbe s strani
potencialnih ponudnikov za nakup delnic na-
vedene družbe ter zagotovitev pomoči pro-
dajalcu pri koordinaciji in nadzoru izvedbe
skrbnega pregleda družbe s strani potenci-
alnih ponudnikov.

Izbrani svetovalec bo svoje delo izvajal ko-
ordinirano in v soglasju s Komisijo za vodenje
in nadzor postopka prodaje delnic družbe Ta-
lum, d.d. (v nadaljevanju: komisija).

Osnovne podatke o družbi Talum, d.d.
in dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo pri:

– Jolandi Veršič Žabjek, RS Ministrstvo
za okolje in prostor, tel. 01/478-71-86,
faks 01/478-74-23 ali e-mail jolanda.ver-
sic@gov.si,

– Zlatanu Špoljarju, Talum d.d., tel.
02/79-95-101, faks 02/79-95-103 ali
e-mail: zlatko.spoljar@talum.si.

Ponudbe je potrebno predložiti najkasne-
je do 20. 6. 2002, do 15. ure, osebno ali
po pošti s priporočeno pošto v zaprti ovojni-
ci z oznako “Ponudba za izbor svetovalca za
privatizacijo Talum, d.d. – Ne odpiraj!”, na
naslov Talum, d.d., Tovarniška cesta 10,
2325 Kidričevo.

Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
navesti predvsem ceno storitev, obseg po-
nujenih storitev ter roke izvedbe. Hkrati so
ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti doka-
zati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za iz-
vedbo storitev v skladu z zahtevami Uredbe
o postopkih prodaje in drugih oblikah raz-
polaganja z državnim premoženjem (Ur. l.
RS, št. 47/01 in 62/01) in poimensko na-
vesti posamezne izvajalce storitev ter njiho-
ve dosedanje izkušnje.

Izbor svetovalca opravi komisija na pod-
lagi kriterijev iz prejšnjega odstavka tega
oglasa.

Komisija si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobenega od prijavljenih ponudnikov.

Talum, d.d., Kidričevo

Št. 15/02 Ob-70439
Stol d.d. Kamnik, Ljubljanska 45,1241

Kamnik, objavlja po sklepu nadzornega sve-
ta

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Interier Kamnik
1.1. Objekt trgovine Interier Kamnik z

zemljišči
Zgradba Interier Kamnik, parc. št. 456/3

k.o. Šmarca, v izmeri 810 m2, zgrajena leta
1972.

Neto koristna površina prostorov je
1537,80 m2, od tega v pritličju z nadstre-
šnico 797,80 m2 in v kleti 740 m2. Predmet
odkupa so tudi naslednja pripadajoča zem-
ljišča v vl. 651

vse k.o. Šmarca: parc. št. 456/3 v izmeri
810 m2, kar v naravi predstavlja stavbišče
poslovne stavbe, parc. št. 456/2 v izmeri
3104 m2, kar v naravi predstavlja asfaltirano
parkirišče pred Interierom, parc. št. 456/1
v izmeri 3338 m2, kar v naravi predstavlja
del zelenice med vratarnico in parkiriščem
in parc. št. 456/4 v izmeri 1048 m2, kar v
naravi predstavlja zelenico med ograjo in
stavbo Interiera. Skupna površina vseh zem-
ljišč je 8300 m2. Objekt trgovine Interier je
trenutno še obremenjen s hipoteko.

Oskrba z energenti (elektrika, ogreva-
nje, voda) je urejena iz družbe Stol Ambienti
d.o.o.

Kupec bo s to družbo uredil oskrbo z
energenti ali pa na svoje stroške organiziral
lastne priključke in merilna mesta.

2. Kulturni dom Duplica
2.1 Kulturni dom na Duplici, Jakopičeva

11, Kamnik, parc. št. 1420/7 k.o. Podgor-
je, stavbišče je v skupni izmeri 869 m2.
Predmet prodaje je le del zgradbe Kulturne-
ga doma v izmeri 906,13 m2, od tega v
pritličju 569,14 m2, v 1. nadstropju
111,69 m2 in v kleti 225,3 m3. Predmet
prodaje so tudi naslednja zemljišča v lasti
Stola d.d.: 1420/7 stavbišče v izmeri
583,36 m2, 1420/18 dvorišče v izmeri
326,43 m2, 1419/7 dvorišče v izmeri
65,34 m2, 1420/1 dvorišče v izmeri

4366 m2, 1419/1 dvorišče v izmeri
1161 m2 in 1419/8 dvorišče v izmeri
51 m2, vse k.o. Podgorje.

Del prostora v Kulturnem domu je zase-
denega (KS Duplica, KD Svoboda, knjižni-
ca, v eni garsonjeri je najemnica in v kleti
Strelsko društvo). Kulturni dom se prodaja
skupaj z opremo.

3. Počitniški objekt
3.1. Terme Čatež – montažna hišica
tip Smreka št. 121, neto površine

37,74 m2 je bila zgrajena v letu 1987. Mon-
tažna hišica je naprodaj kompletno z opre-
mo. Zemljišče je last Term Čatež, d.d., zato
mora kupec z lastnikom zemljišča skleniti
pogodbo o najemu zemljišča in koriščenju
storitev v Termah Čatež.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. ponudnik je lahko pravna oseba s

sedežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni ali
fizična oseba,ki se izkaže s potrdilom o dr-
žavljanstvu;

2. nepremičnine in oprema so naprodaj
po sistemu “videno – kupljeno”;

3. ponudba naj vsebuje predmet ponud-
be, ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši
od 15 dni od datuma sklenitve pogodbe;

4. ponudnik mora plačati varščino kot
jamstvo za resnost ponudbe na transakcij-
ski račun družbe Stol Kamnik, d.d, odprt pri
NLB d.d., enota Kamnik, številka
02312-0014791733, v višini:

Varščina:
K 1.1 – 20,000.000 SIT,
K 2.1 – 3,500.000 SIT,
K 3.1 – 200.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta

v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku osmih dni po izboru.

5. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
poslati v 15 dneh po objavi na naslov: Stol
Kamnik, d.d., Ljubljanska cesta 45, Kam-
nik, pod oznako “Javni razpis – ne odpiraj”!

6. Pisne ponudbe bo pregledala komisi-
ja in vse posameznike o izbiri obvestila v
15 dneh po končanem zbiranju ponudb.
Prednost bo imel ponudnik, ki bo ponudil
višjo ceno.

7. Uspešni ponudnik mora v 8 dneh od
obvestila, da je izbran skleniti kupoprodajno
pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh od
sklenitve pogodbe.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in
plačal kupnine v dogovorjenih rokih, se šte-
je, da odstopa od nakupa, morebiti že skle-
njena pogodba se šteje za razdrto, plačano
varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.

9. Davek na promet nepremičnin in vse
stroške s prenosom lastništva plača kupec.

Ravno tako plača kupec stroške oziro-
ma DDV za opremo za sestavo pogodbe in
notarsko overovitev.

10. Kupljene nepremičnine bodo kupcu
izročene v posest po plačilu celotne kupni-
ne, razen pod točko 1.1., ko bo nepremič-
nina izročena v roku 30 dni po plačilu celot-
ne kupnine.

11. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobe-
ne ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

12. Dodatne informacije o prodaji ne-
premičnin lahko dobite na tel.
01/83-01-116 ali 01/83-01-111, ter se
dogovorite za ogled.

Stol d.d. Kamnik
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Javne dražbe

Št. 430-02-1/2002-10 Ob-70858

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-21-46,
031/244-147, faks 01/471-16-37.

I. Predmet prodaje:
1. Objekti in zemljišča
1.1. odprodaja nezazidanega stavbnega

zemljišča v Ilirski Bistrici ob Vilharjevi c.:
a) zemljišče, parc. št. 825/67, k.o. Tr-

novo v izmeri 1790 m2 in objekt št. 8 (Gasil-
ski dom), stoječ na parc. št. 825/11 v izmeri
430 m2, ZKV 470,

b) predmetna nepremičnina, se glede
na opredelitev v Odloku o ureditvenem na-
črtu za Obrtno industrijsko cono Trnovo v
Ilirski Bistrici (Uradne objave Primorskih no-
vic, št. 34/98) nahaja v coni namenjeni ob-
jektom javnih služb, in sicer je prostorsko ta
funkcionalna enota ločena od ostalega ob-
močja in je izključno namenjena gasilski slu-
žbi,

c) izklicna cena nepremičnine:
3,930.000 SIT;

1.2. odprodaja industrijske hale v Ribni-
ci:

a) zemljišče s parc. št. 935/31,
935/30, k.o. Ribnica v izmeri 1650,49 m2,

b) izklicna cena nepremičnine:
23,662.000 SIT;

1.3. odprodaja bivšega Doma JLA v Veli-
kih Blokah:

a) parc. št. *112, k.o. Velike Bloke, zem-
ljišče v skupni izmeri 2321 m2 z dvema,

b) objektoma izklicna cena nepremični-
ne: 8,321.000 SIT;

1.4. odprodaja bivšega Samskega do-
ma JLA v Velikih Blokah:

a) parc. št. *114, k.o. Velike Bloke, zem-
ljišče v skupni izmeri 2053 m2 s pripadajo-
čim objektom,

b) izklicna cena nepremičnine:
9,213.000 SIT;

1.5. odprodaja kompleksa »Breznik«
(Občina Novo mesto):

a) zemljišče, parc. št. 2095/2, gozd v
izmeri 5541 m2, in zemljišče, parc. št.
2095/4, gozd v izmeri 3370 m2, dvorišče v
izmeri 889 m2 in gospodarsko poslopje v
izmeri 17 m2 vse v ZKV 939, k.o. Gorenja
Straža,

b) občina Novo mesto ima ta kompleks
v najemu za nedoločen čas in je po pro-
storskih ureditvenih možnostih to obmo-
čje predvideno za izgradnjo tehnološkega
parka.

Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem naročilu na tel. 01/471-21-46 ozi-
roma 031/244-147 (Mladen Županič).

2. Poslovni prostori (v delu bivše vojašni-
ce Melje v Mariboru)

2.1. Kraj: Maribor, Meljska c. 36, objekt
A:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 19b, II. nad. ob-

jekta A, v neto izmeri 132,12 m2, parc. št.
422/4, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 182/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
14,719.000 SIT;

2.2. Kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 3, pritličju objekta

A, v neto izmeri 212,71 m2, parc. št. 422/4,
vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 293/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
14,696.000 SIT;

2.3. Kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 9, pritličje objekta

A, v neto izmeri 52,84 m2, parc. št. 422/4,
vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 73/15.216, parc. št.
422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
4,212.000 SIT.

2.4. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šaranovi-
ča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 21, v kleti objekta

B, v neto izmeri 918,48 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 1.266/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17.

b) izklicna cena nepremičnine:
43,086.000 SIT;

2.5. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šaranovi-
ča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor štev. 17, v I. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 96,94 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje in pripadajoči
skupnih površin v izmeri 17,48 m2 (hodnik
in sanitarije v I. nad. ter stopnišče),

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 158/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17,

c) izklicna cena nepremičnine:
7,355.000 SIT;

2.6. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šaranovi-
ča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 6, v II. nad. objek-

ta B, v neto izmeri 27,19 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 37/15.216, parc. št.
422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
1,548.000 SIT;

2.7. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šaranovi-
ča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 11, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 31,45 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 43/15.216, parc. št.
422/1, 422/2,

b) izklicna cena nepremičnine:
2,718.000 SIT;

2.8. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šaranovi-
ča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 12, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 27,29 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 38/15.216, parc. št.
422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
1,557.000 SIT;

2.9. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šaranovi-
ča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 13, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 20,75 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 29/15.216, parc. št.
422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
1,188.000 SIT;

2.10. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šaranovi-
ča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 14, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 83,17 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 115/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
4,734.000 SIT.

Ogled poslovnih prostorov je možen: 12.
6. 2002 ob 10. uri izpred vhoda stavbe A,
Meljska c. 36, Maribor.

3. Stanovanja
3.1 odprodaja enega zasedenega sta-

novanja Ministrstva za obrambo v Brežicah:
3.1.1. Kraj: Brežice, Stiplovškova ul. 4:
a) vrsta nepremičnine: (zasedeno) dvo-

sobno stanovanje v pritličju, letnik gradnje
1952, stan. površine 57.28 m2, locirano na
parcelni št. 892 k.o. Brežice,

b) izklicna cena nepremičnine:
4,776.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 11. 6. 2002 od
16. do 17. ure.

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:

– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT
za 200.000 SIT,

– od 10,000.000 SIT do 50,000.000
SIT za 500.000 SIT.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
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cene na ŽR št. 50100-637-55216 sklic
18-19119-7141998-050000. Po opravlje-
ni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR št.
50100-637-55216 sklic na št.
18-19119-7141998-050000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji: dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (štev.banke in štev.
računa) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se

izvaja v skladu z Uredbo o postopkih proda-
je in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem, Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01. Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
1. Objekti in zemljišča: 20. 6. 2002 ob

10. uri.
2. Poslovni prostori: 20. 6. 2002 ob 12.

uri.
3. Stanovanja: 20. 6. 2002 ob 14. uri.
Sam potek javne dražbe se bo odvijal v

sejni sobi, št. 327, III. nad. na naslovu: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za obrambo RS,
Služba za gospodarjenje z nepremičninami,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 46501-0016/01 Ob-70822
46501-0008/98

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi, Uredbe o postopkih prodaje in
drugih oblikah razpolaganja z državnim pre-
moženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in 62/01)
in Pravilnika o pogojih in postopku prodaje
stavbnih zemljišč v lasti Občine Tolmin (Ura-
dno glasilo, št. 8/98) razpisujemo na pod-
lagi sklepa Občinskega sveta Občine Tol-
min z dne 7. 5. 2002

javno dražbo

I. Predmet prodaje z javno dražbo so
naslednja nezazidana stavbna zemljišča:

1) zemljišče parc. št. 387/6 travnik
641 m2, vpisano v vl. št. 52 k.o. Tolmin.

Izklicna cena zemljišča je 1,232.014,60
SIT. Varščina je 123.201,40 SIT.

2) zemljišče parc. št. 387/7 travnik
713 m2, vpisano v vl. št. 52 k.o. Tolmin.

Izklicna cena zemljišča je 1,360.865,80
SIT. Varščina je 136.086,50 SIT.

3) zemljišče parc. št. 1110/24 neplo-
dno 820 m2, vpisano v vl. št. 373 k.o. Pra-
petno brdo.

Izklicna cena zemljišča je 1,930.000
SIT. Varščina je 193.000 SIT.

Za vsa zemljišča je najmanjši znesek vi-
šanja 20.000 SIT.

II. Čas in kraj dražbe: ustna dražba v
ponedeljek, dne 17. 6. 2002 in sicer: za
zemljišče pod zap. št. 1 ob 8. uri, za zemlji-
šče pod zap. št. 2 ob 9. uri in za zemljišče
pod zap. št. 3 ob 10. uri v prostorih Uprave
Občine Tolmin v Tolminu, Ulica Padlih
borcev 2.

III. Dražbeni pogoji k zemljiščem pod 1)
in 2):

Zemljišči sta na obrobju JV dela mesta
Tolmin in predstavljata sestavni del mesta.
Dostop na zemljišči ni direktno z javne ce-
ste, pač pa preko pešpoti z južne strani
zemljišč.

Zemljišči sta komunalno opremljeni. Ku-
pec je dolžan plačati komunalni prispevek
pred izdajo dovoljenja za graditev. Obe
zemljišči sta obremenjeni s tem, da bo mo-
ral kupec s pisno listino dovoliti služnost
vkopa kanalizacije za priključek sosednih
stanovanjskih in poslovnih objektov na ka-
nalizacijsko omrežje. Zemljišči sta od pr-
votnega stanja, neurejenega pobočja, do
sedanjega stanja s soglasjem upravljalca
usposobila Valter Valentinuzzi in Stojan Pre-
zelj, stanujoča v neposredni bližini. Za
usposobitev zemljišč sta od svojih sred-
stev prispevala, po oceni izvedenca grad-
bene stroke, najmanj 3.770 SIT po m2 po-
vršine, kar bo kupec dolžan povrniti vlaga-
teljema in z njima skleniti ustrezno pogod-
bo.

Dražbeni pogoji k zemljišču pod 3)
Parc. št. 1110/24 k.o. Prapetno brdo

se nahaja v Dolenji Trebuši, ob kompleksu
tovarne Emok in na jugozahodni strani sega
do območja obstoječega potoka. Na seve-
rovzhodni strani meji in se tudi po legi in
namembnosti vključuje v stanovanjsko ob-
močje. Na severovzhodnem vzdolžnem de-
lu parcele je star zid, povprečne višine od
1 do 1,20 m, debeline 50 cm in dolžine
ca. 26 m in v osrednjem delu star dotrajan
betonski plato v velikosti ca. 150 m2. Na
predelu parcele ob potoku je na novo na-
pravljen gramozni nasip v pasu širine ca.
7 m po celi dolžini in v povprečni debelini
do 80 cm. Kupec je dolžan plačati komu-
nalni prispevek pred izdajo dovoljenja za
graditev.

IV. V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin, stroški no-
tarske potrditve pogodbe in stroški vknjižbe
lastninske pravice, ki jih mora kupec porav-
nati po sklenitvi pogodbe.

V. Udeleženci javne dražbe morajo, naj-
kasneje tretji dan pred pričetkom javne
dražbe, plačati varščino navedeno v tem
razpisu, na transakcijski račun št.
01000-0100014940 Proračun Občine Tol-
min.

VI. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz

sodnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež podjetja v Republiki Slove-
niji ter potrdilo o plačilu varščine;

– fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije in predložijo dokazilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije (potrdilo ali ose-
bna izkaznica ali potni list RS) ter potrdilo o
plačilu varščine.

VII. Zastopniki fizičnih in pravnih oseb so
dolžni pred pričetkom javne dražbe predlo-
žiti veljavno pooblastilo za zastopanje.

VIII. Interesenti, ki ne bodo dokazali iz-
polnjevanja pogojev pod c), č) in d) tega
razpisa, bodo po sklepu komisije, ki bo vo-
dila dražbo, izločeni iz postopka pred za-
četkom dražbe.

IX. Nakup nepremičnin se opravi po si-
stemu “videno - kupljeno”, kasnejše rekla-
macije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne
daje nikakršnih jamstev ali garancij za ne-
premičnino.

X. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.

XI. Prodajno pogodbo mora uspeli draži-
telj podpisati v 15 dneh po končani javni
dražbi. Če uspeli dražitelj pogodbe ne pod-
piše v 15 dnevnem roku, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar se polože-
na varščina zadrži in se mu ne vrne.

XII. Prodajna pogodba prične veljati z
dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Za
zemljišči v k.o. Tolmin začne pogodba ve-
ljati z dnem podpisa obeh pogodbenih
strank v primeru, da pristojni upravni organ
na podlagi tretjega odstavka 29. člena Za-
kona o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94 in
44/97) in drugega odstavka 6. člena Ured-
be o določitvi objektov in okolišev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo in
ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št.
7/99), izda soglasje k pravnemu poslu.

XIII. Kupec mora kupnino plačati najpoz-
neje v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. V
primeru trenutnega pomanjkanja finančnih
sredstev mora kupec urediti vse potrebno
za najem posojila pri banki.

XIV. Če kupec ne bo plačal kupnine v
določenem roku, bo pogodba razveljavlje-
na, varščina pa zadržana.

XV. Prodajalec bo izročil kupcu nepre-
mičnino v posest takoj po plačilu celotne
kupnine, tedaj bo predlagana tudi vknjižba
lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime
kupca.

XVI. Neuspešnim ponudnikom bo vpla-
čana varščina vrnjena brez obresti v roku 3
dni po končani javni dražbi.

XVII. Kdor sodeluje na javni dražbi kot
interesent oziroma dražitelj, lahko vloži ugo-
vor proti postopku javne dražbe, dokler ni
zaključen zapisnik o poteku dražbe.

XVIII. Vsi dodatni podrobnejši pogoji in
informacije so dostopni na sedežu Občin-
ske uprave Občine Tolmin, Tolmin, Ulica
Padlih borcev št. 2 (Miran Mavri), v zvezi s
kanalizacijo preko parcel pod zap. št. 1 in 2
pa tudi pri Javnem podjetju Komunala Tol-
min, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin. Ogled ne-
premičnine je možen po dogovoru.

Občina Tolmin

Ob-70019
Mycycle, d.o.o., v stečaju, Stegne 25a,

1000 Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa
stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani opr. št. St 50/2001 z dne 21. 5.
2002

javno dražbo
Za prodajo stečajnega dolžnika kot prav-

ne osebe.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

in fizične osebe, ki bodo najkasneje en dan
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pred javno dražbo na transakcijski račun
stečajnega dolžnika št. 90672
0000057097 pri PBS, d.d. vplačale varšči-
no v višini 10% izklicne cene ter se pred
začetkom javne dražbe izkazale s potrjeno
kopijo virmana ali originalom splošne polož-
nice o izvršenem denarnem plačilu varšči-
ne. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred
začetkom dražbe predložiti ustrezno poo-
blastilo.

Kupci ne morejo biti osebe, ki so nave-
dene v prvem in drugem odstavku 153. čle-
na ZPPSL. Pred dražbo mora vsak ponu-
dnik vodji dražbe predložiti izjavo, overjeno
po notarju, v skladu z določbo četrtega od-
stavka 153. člena ZPPSL.

Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti
kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od za-
ključka javne dražbe ter plačati celotno ku-
pnino v roku 15 dni od dneva podpisa ku-
poprodajne pogodbe. Če dražitelj odstopi
od podpisa kupoprodajne pogodbe ali pa
od izpolnitve sklenjene kupoprodajne po-
godbe, prodajalec zadrži vplačano varšči-
no, morebitni presežek kupnine pa vrne dra-
žitelju brezobrestno v roku 8 dni od dneva
odstopa od sklenitve pogodbe ali od dneva
odstopa od izpolnitve sklenjene pogodbe.

Varščina se uspelemu dražitelju brezo-
brestno všteva v kupnino. Neuspelim draži-
teljem bo varščina brezobrestno vrnjena v
roku 5 dni po izvedeni javni dražbi.

Izročitev predmeta prodaje uspelemu
dražitelju se izvrši v roku 8 dni po plačilu
celotne kupnine.

Pravna oseba se prodaja po načelu vide-
no – kupljeno.

Stroške morebitnih javnih dajatev nosi
dražitelj.

Izklicna cena je 7,000.000 SIT.
Narok za javno dražbo bo 17. 6. 2002

ob 14. uri v sobi 311/III.
Dodatne informacije so navoljo pri ste-

čajni upraviteljici Katarini Benedik, tel.
01/436-66-10.

Mycycle, d.o.o. v stečaju
Ljubljana

Ob-70503
Lokalni podjetniški center d.o.o. objavlja

javno dražbo,
ki bo dne 4. 6. 2002 ob 8. uri na sedežu

Sklada za razvoj obrti in podjetništva Celje,
Trg celjskih knezov 8, Celje za prodajo.

I. Predmet prodaje je:
1. Poslovni prostor, parc. št. 365/49

k.o. Trnovlje, poslovna stavba v izmeri 170
m2, dvorišče v izmeri 244 m2, vpisane pri vl.
št. 790 po izklicni ceni 23,766.950 SIT za
prostor v III. Roh bau fazi.

II. Pogoji dražbe
Poslovni prostor je neobremenjen. Ku-

pec mora poleg dosežene cene za prostor
iz točke I. pokriti tudi stroške vlaganj po
zaključeni III. Roh bau fazi v višini
5,483.107 SIT.

Predkupno pravico ob enakih pogojih
imajo mejaši.

Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-
ne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji, ter fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Predstavnik
pravne osebe se mora izkazati s pisnim po-
oblastilom ali overjenim izvodom izpisa iz

Razpisi delovnih
mest

Št. 20-46/2002 Ob-70331
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani raz-

pisuje delovno mesto
1. finančni knjigovodja.
Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– izobrazba: srednješolska izobrazba

ekonomske smeri, najmanj 3 leta dela v ra-
čunovodstvu, zaželene delovne izkušnje v jav-
nem zavodu, poznavanje programskih orodij
za računovodstvo, urejevalnik besedil.

Delovno mesto razpisujemo za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom. Prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Pravna
fakulteta, Kadrovska služba, Poljanski nasip
2, 1000 Ljubljana.

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Ob-70018
Osnovna šola Horjul, Horjul 198, 1354

Horjul, razpisuje prosta delovna mesta
1. Učitelja angleškega jezika za ne-

določen čas s polnim delovnim časom.
2. Učitelja angleškega jezika za ne-

določen čas, s krajšim delovnim časom (14
PU tedensko).

3. Vzogiteljica predšolskih otrok za do-
ločen čas, s polnim delovnim časom, nado-
meščanje delavke na porodniškem dopustu.

4. Pomočnica vzgojiteljice (3 delav-
ke) za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.

5. Pomočnica vzgojiteljice za določen
čas (predvidoma do aprila 2003), s polnim
delovnim časom.

registra, fizična oseba pa z osebnim doku-
mentom, pri čemer mora predložiti tudi po-
trdilo o državljanstvu.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene na
transakcijski račun Lokalnega podjetniškega
centra d.o.o. št. 06000-0902367437 pri
Banki Celje d.d. s pripisom “varščina za jav-
no dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se
mora ponudnik izkazati s potrjenim preno-
snim nalogom. Varščino bomo uspešnemu
ponudniku vračunali v kupnino, drugim pa
brez obresti vrnili najkasneje v 30 dneh po
končani dražbi.

Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora pro-
dajno pogodbo skleniti najkasneje v 30 dneh
po končani dražbi. Če uspešni ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal
celotne kupnine v dogovorjenem roku, se
prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo
zadržal Lokalni podjetniški center d.o.o.

Davek na dodano vrednost, stroške se-
stave in overitve pogodb ter druge stroške v
zvezi z nakupom in prenosom lastništva mo-
ra plačati kupec.

Informacije posreduje Lokalni podjetni-
ški center d.o.o. Celje, Trg celjskih knezov
8, Celje, tel. 03/426-51-84.

Lokalni podjetniški center d.o.o.

6. Učitelj razrednega pouka za dolo-
čen čas, s polnim delovnim časom, nado-
meščanje delavke na porodniškem dopu-
stu.

7. Učitelj razrednega pouka za dolo-
čen čas, s polnim delovnim časom, nadome-
ščanje delavke na porodniškem dopustu.

8. Učitelj podaljšanega bivanja za do-
ločen čas, s polnim delovnim časom, pred-
vidoma do 19. 1. 2003, nadomeščanje de-
lavke zaradi mirovanja delovnega razmerja.

9. Psihologa za določen čas, s polnim
delovnim časom, nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu.

Nastop dela za vsa razpisana delovna
mesta je 1. 9. 2002. Poskusno delo pod
točko 1, 2, 3, 6, 7, 8 in 9 je tri mesece.
Pod točko 3 in 4 pa dva meseca.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja. Vloge z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih
dneh po objavi na naš naslov. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Horjul

Ob-70363
Glasbena šola Marjana Kozine, Novo

mesto, Jenkova 1, razpisuje za šolsko leto
2002/2003 prosta delovna mesta:

– dveh učiteljev harmonike, za nedo-
ločen čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja kitare, za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,

– učitelja flavte, za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,

– učitelja saksofona, za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja violine, za nedoločen čas, s
plovičnim delovnim časom,

– učitelja tolkal, za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom,

– učitelja tolkal, za nedoločen čas, s
polovičnim delovnim časom,

– učitelja solopetja, za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom.

Začetek dela je 2. 9. 2002.
Prijave pošljite na naslov: Glasbena šola

Marjana Kozine, Jenkova 1, 8000 Novo me-
sto “prosta delovna mesta”.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev (ZOFVI, 95. in 146.
člen) in državljanstvu v 15 dneh po objavi
razpisa. Izbrane kandidate bomo obvestili v
14 dneh po izteku razpisnega roka.

Glasbena šola Marjana Kozine,
Novo mesto

Druge objave

Ob-70088
Na podlagi sklepa stečajnega senata z

dne 15. 5. 2002 opr. št. St 117/2001, v
stečajnem postopku nad dolžnikom Proline
d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, stečajni dol-
žnik objavlja

prodajo z zbiranjem ponudb

I. Predmet prodaje je:
1. zasedeno enoinpolsobno stanovanje

v izmeri 35,27 m2, v stanovanjskem bloku
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Brodarjeva ul. 22, Celje - izklicna cena
2,113.893 SIT,

2. zasedeno enoinpolsobno stanovanje
v izmeri 35,23 m2, v stanovanjskem bloku
Brodarjeva ul. 22, Celje - izklicna cena
2,002.503 SIT,

3. zasedeno dvoinpolsobno stanovanje
v izmeri 68,07 m2, v stanovanjskem bloku,
Liptovska 16, Slovenske Konjice - izklicna
cena 3,292.811 SIT,

4. zasedeno dvoinpolsobno stanovanje
v izmeri 68,02 m2, v stanovanjskem bloku
Mestni trg 14, Slovenske Konjice - izklicna
cena 4,164.342 SIT,

5. zasedeno trisobno stanovanje v izme-
ri 67,60 m2, v stanovanjskem bloku Škalska
c. 14, Slovenske Konjice - izklicna cena
3,199.281 SIT.

Najemniki imajo sklenjeno najemno ra-
zmerje za nedoločen čas.

II. Pogoji prodaje:
1. Pisno ponudbo lahko pošljejo vse

pravne in fizične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti:

– pravne osebe: sklep o registraciji, ter
pooblastilo za zastopanje,

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
RS,

– kupec mora v skladu s 153. členom
ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko izja-
vo.

2. Pednost pri prodaji bo imel ponudnik,
ki bo ponudil višjo ceno. Prodajalec ni dol-
žan skleniti pogodbe z najugodnejšim po-
nudnikom, če se najemnik v 15 dneh po
javnem zbiranju ponudb zaveže sam kupiti
stanovanje po najvišji ponujeni ceni za sta-
novanje in če pred tem plača 10% varščino.

3. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo
v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko v 15
dneh po objavi razpisa stečajni upravitleljici
Simoni Goriup, Tržaška c. 40, Ljubljana.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 2002 ob
8.30, v sobi 307/III, Okrožnega sodišča v
Ljubljani.

4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 5
dneh po končanem zbiranju ponudb.

5. Davek in druge stroške prenosa la-
stništva plača kupec.

6. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.

7. Informacije so na voljo na tel.
01/256-45-88.

Proline d.o.o.
stečajni dolžnik

Ob-70452
Glede na Finančni memorandum za pro-

gram PHARE 2000 Ekonomska in socialna
kohezija – SI0004.02 »Aktiviranje zaposli-
tvenih potencialov na lokalni ravni«, na pod-
lagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2002 (Ur. l. RS, št.
103/01), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01), na podlagi Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur. l. RS, št. 12/91, 23/96,
64/01), Zakona o zaposlovanju in zavaro-
vanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS,
št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94,
38/94, 69/98), Pravilnika o izvajanju ukre-
pov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 64/01) in Sklepa Komisije za nadzor

nad državnimi pomočmi z dne 17. 7. 2001
(št. priglasitve: 0002-5022860-2001 in
0003-5022860-2001) Vlada Republike
Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve v imenu Evropske komisije
objavlja

poziv k prijavi
za donacijsko shemo v Savinjski regiji:
‘’Aktiviranje zaposlitvenih potencialov
na lokalni ravni’’, financirano s strani

PHARE Nacionalnega programa 2000
– Ekonomska in socialna kohezija in
nacionalnih proračunskih sredstev

Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ter Ministrstva za šolstvo,

znanost in šport
Namen projekta je povečati učinkovitost

ustvarjanja delovnih mest za specifične ci-
ljne skupine, pospešiti razvoj projektov za-
poslovanja, ki uporabljajo pristop ‘’od spo-
daj-navzgor’’ in so dodatni instrument k ob-
stoječim horizontalnim programom na naci-
onalni ravni, katerih namen je odpraviti
njihove pomanjkljivosti.

Aktivnosti so v skladu z naslednjimi prio-
ritetami:

1. izboljšanje kakovosti človeških virov
na področju turizma, orodjarstva, kemične
industrije in poslovnih storitev;

2. Prestrukturiranje sektorjev v zatonu
(t.j. tekstilna industrija, gradbeništvo, kovin-
sko predelovalna industrija in kmetijstvo) s
ciljem kadrovskega prestrukturiranja poten-
cialno presežnih delavcev, zaposlovanja po-
tencialno brezposelnih oseb v novih, per-
spektivnih programih ter razvoja inovativnih
metod pri reševanju potencialno brezposel-
nih oseb;

3. povečati zaposljivost na področju turi-
zma in poslovnih storitev s ciljem preprečiti
»beg možganov«, zagotoviti regiji razvoj-
no-intelektualni kapital ter vzpostaviti par-
tnerstvo med izobraževanjem in gospodar-
stvom (podjetji);

4. povečati zaposljivost.
Predlagani projekti se morajo izvajati in

biti usmerjeni na Savinjsko regijo in ne sme-
jo trajati več kot 12 mesecev.

Skupna predvidena vsota sredstev za
projekte je 2,834.635 evrov. Najnižja vre-
dnost za katero lahko kandidira posamezen
projekt je 50.000 evrov, najvišja pa
200.000 evrov. Največji delež stroškov pro-
jekta, ki jih je možno pokriti z razpisanimi
sredstvi, je 75% celotnih upravičenih stro-
škov.

Za sredstva lahko kandidirajo ne-profit-
ne organizacije, nevladne ali javne organi-
zacije. Prijavitelji morajo imeti izkušnje na
področju razvoja človeških virov, svetova-
nja, izobraževanja in zaposlovanja, s sede-
žem v Sloveniji. Prijavitelji morajo ustrezati
tudi ostalim pogojem, navedenim v »Navo-
dilih za prijavitelje« in dodatkih. Razpisna
dokumentacija je na voljo na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana ali na spletni strani:
http://www.gov.si/mddsz/zaposlova-
nje/evropski_socialni_sklad.htm.

Prijave morajo biti poslane v zapečateni
ovojnici s priporočeno pošto ali pa dostav-
ljene osebno (osebi, ki bo dostavila prijavo,
bo izdano podpisano in datirano potrdilo o
dostavi) na naslednji naslov: Ministrstvo za

delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo prijavnic je 31. julij 2002
do 14. ure.

Prijave, ki bodo poslane drugače, kot je
navedeno zgoraj (t.j. po faksu ali elektron-
ski pošti) ali bodo poslane na drug naslov,
bodo zavrnjene. Prijavitelji morajo predložiti
en original prijavnice z vsemi dodatki, ki je
parafiran na vsaki strani prijavnice in dodat-
kov, ter sedem kopij. Za lažje obdelovanje
podatkov prosimo, da prijavitelji prijavnico z
vsemi dodatki, priložijo tudi na disketi. Pri-
padajočo dokumentacijo prijavitelj predloži
v dveh kopijah.

Ovojnica mora vsebovati sklicno števil-
ko Poziva k prijavi (t.j. SI0004.02), polno
ime prijavitelja, naslov organizacije in biti
opremljena z besedami ‘’Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem prijav’’ ter ‘’Not to be
opened before the opening session’’. Pri-
javitelji morajo potrditi, da je prijavnica po-
polna na podlagi kontrolnega seznama, ki
je v prijavnici.

Prijave, ki bodo oddane po poteku razpi-
snega roka, bodo izključene iz nadaljnjega
postopka obravnave.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-70453
In accordance with the Financing Mem-

orandum on the PHARE 2000 Programme
– Economic and Social Cohesion,
SI0004.02 »Activating employment poten-
tials at the local level«, referring to the Pub-
lic Finance Act (OG RS, No. 79/99,
124/00, 79/01), Budget of the Republic
of Slovenia for 2002 (OG RS, No. 103/01),
Act on Implementation of the Budget of the
Republic of Slovenia for 2002 and 2003
(OG RS, No. 103/01), referring to the Or-
ganisation and Financing of Education Act
(OG RS, No. 12/91, 23/96, 64/01), Em-
ployment and Insurance Against Unemploy-
ment Act (OG RS, No. 5/91, 17/91,
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98),
Regulation on Implementation of the Active
Employment Policy Measures (OG RS, No.
64/01), and the State Aid Commission De-
cision of 17 July 2001 (Notification No.
0003-5022860-2001) The Government of
the Republic Slovenia, Ministry of Labour,
Family and Social Affairs on behalf of Euro-
pean Commission is announcing

call for Proposals
for the project Grant Scheme in

Savinjska region: “Activating
Employment Potentials at the Local
Level” financed by PHARE National
Programme 2000 – Economic and

Social Cohesion and National budget
of the Ministry of Labour, Family and
Social Affairs and of the Ministry of

Education, Science and Sport
Project purpose is to increase efficiency

of job creation for specific target groups, to
promote effective facilitation to identified
“bottom up” employment projects as addi-
tional instruments to existing national hori-
zontal programmes aiming at overcoming
their shortcomings.

The eligible activities are in line with fol-
lowing priority issues:
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1. Improvement of the human resources
quality in tourism, tool-making, chemical in-
dustry and business services;

2. Restructuring of sectors in decline
(i.e. textile, construction, metal processing
and agriculture) in programming and staff-
ing aiming at staffing restructuring of poten-
tial redundant employees, employment of
potential unemployed people in new, per-
spective programmes and development of
innovative methods for preventing employed
people to become unemployed;

3. Increasing the employability in tour-
ism and business services aiming at pre-
venting “brain drain”, ensure intellectual
capital with development potential in the re-
gion and establishing the partnership be-
tween education and economy;

4. Increasing employability.
The proposed projects have to be imple-

mented and targeted on Savinjska region
and can not exceed 12 months.

The global indicative amount of funds for
the project is EUR 2.834,635. The mini-
mum amount for application to the grants
for the individual project is 50,000 EUR
and the maximum amount is 200,000 EUR.
The maximum proportion of project costs to
be covered by available funding is 75% of
the total eligible costs.

The applicant must be non-profit mak-
ing, non-governmental or public sector op-
erators. They have to be experienced in the
field of human resources development,
counselling, education and employment,
with the headquarters within Slovenia. Ap-
plicant must also fulfil other conditions ac-
cording to the Guidelines for Applicant with
its annexes, available at the Ministry of La-
bour, Family and Social Affairs, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, and on the following web
page: http://www.gov.si/mddsz/za-
poslovanje/evropski_socialni_sklad.htm.

Applications must be received in a
sealed envelope by registered mail, by ex-
press messenger or by hand-delivery (a
signed and dated certificate of receipt will
be given to the deliverer) to the following
address: Ministry of Labour, Family and
Social Affairs, Kotnikova 5,1000 Ljublja-
na.

The applications has to be submitted by
14.00 h on 31st July 2002.

Applications sent by any other means
(e.g. by fax or by e-mail) or delivered at
other addresses will be rejected. Applica-
tions (application form and annexes) must
be submitted in one original, duly initialled
on all pages of the Application Form and of
the Annexes and seven copies. Please note
also that, for easier data processing, the
applicants must submit the Application and
the Annexes on a computer diskette. The
supporting documentation is to be submit-
ted in two copies.

The envelope must bear the reference
number of the notice of publication for the
Call for Proposals (i.e. SI0004.02), the full
name of the applicant, the address of the
organisation, and the words “Not to be
opened before the opening session” and
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem pri-
jav”. Applicants must verify that the applica-
tion is complete on the basis of the check-
list in the application form.

Application submitted after the deadline
will not be considered.

Ministry of Labour, Family and
Social Affairs

Ob-70599
Skupščina Združenja članov nadzornih

svetov je dne 23. 5. 2002 sprejela nasled-
nji dokument

Kriteriji za izvolitev, delo in
nagrajevanje predsednikov in članov

nadzornih svetov
1. Uvodne določbe
1.1 Namen in uporaba kriterijev
1.1.1 Kriteriji za izvolitev, delo in nagraje-

vanje predsednikov in članov nadzornih sve-
tov (v nadaljevanju: Kriteriji) so skupno napo-
tilo Združenja članov nadzornih svetov za iz-
volitev in delo nadzornih svetov ter oblikova-
nje sklepov, ki se nanašajo na nagrajevanje
predsednikov in članov nadzornih svetov.

1.1.2 Kriteriji se uporabljajo za delo in
nagrajevanje predsednikov in članov nad-
zornih svetov v vseh gospodarskih subjek-
tih, ustanovljenih v skladu z Zakonom o go-
spodarskih družbah ali v skladu z Zakonom
o gospodarskih javnih službah, v katerih je
nadzorni svet obvezen organ nadzora (v na-
daljevanju: gospodarske družbe).

2. Pogoji za izvolitev nadzornega sveta
2.1 Za člane nadzornih svetov se izvolijo

fizične osebe, ki poleg pogojev iz 263. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah pravilo-
ma izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– imajo najmanj višjo in praviloma visoko
strokovno izobrazbo in

– imajo najmanj 5 let ustreznih izkušenj
s področja raziskovanja ali organiziranja, vo-
denja in upravljanja gospodarskih subjek-
tov.

2.2 Nadzorni svet uresničuje svojo vlo-
go pri oblikovanju sestave naslednjega nad-
zornega sveta, tako da temeljito pregleda
predloge kandidatov za člane nadzornega
sveta, jih po potrebi usklajuje, poda svoje
mnenje in jih uvrsti na točko dnevnega reda
na skupščini družbe.

Pri izbiri primernih kandidatov naj nad-
zorni svet upošteva zlasti naslednje kriterije:

– ustreznost izkušenj,
– strokovnost,
– neodvisnost,
– sposobnost timskega dela,
– časovno razpoložljivost,
– pridobitev potrdila o usposobljenosti

za ekspertnega člana nadzornega sveta (li-
stina A) ali priporočilo za članstvo v nadzor-
nem svetu (listina B).

3. Delo nadzornega sveta
3.1 Predsednik in člani nadzornega sve-

ta so pri opravljanju nadzora samostojni in
neodvisni in so dolžni pri svojem delu ravna-
ti kot dobri gospodarstveniki ter varovati po-
slovno skrivnost družbe.

3.2 Za izvajanje funkcije nadzora imajo
člani pravico in dolžnost, da od uprave za-
htevajo vse informacije, potrebne za sprem-
ljanje in nadziranje vodenja poslov v skladu
z 256. členom ZGD.

3.3 Predsednik nadzornega sveta ima
prvenstveno nalogo, da skrbi za sodelova-
nje z upravo in za zagotavljanje informacij
ter podatkov, ki so potrebni za opravljanje
nadzorstvene funkcije.

Način medsebojnega sodelovanja upra-
ve in nadzornega sveta se lahko uredi s
poslovnikom, v katerem se podrobneje opi-
šejo pravice in obveznosti uprave do nad-
zornega sveta.

3.4 Nadzorni svet igra odločilno vlogo v
postopku izbiranja in imenovanja uprave ter
nadzoru nad njenim delom in rezultati. Nad-
zorni svet v tem duhu predstavlja proti-utež
upravi v smislu svetovanja, omejevanja in
usmerjanja njenega vodenja družbe.

Pri spremljanju in nadziranju poslovanja
družbe je temeljna naloga nadzornega sve-
ta, da skrbi za dolgoročne interese družbe,
za uresničevanje sprejete strategije, ter po-
večevanje ekonomske učinkovitosti družbe.
Za uresničitev navedenih temeljnih nalog je
nadzorni svet obvezan:

– skupaj z upravo sodelovati pri izdelavi
poslovnega načrta,

– spremljati izvajanje poslovnega načrta
in obravnavati mnenja uprave v primeru od-
stopanja,

– preveriti sestavljeno letno poročilo in
predlog za uporabo bilančnega dobička, ki
ju predloži uprava in sestaviti pisno poročilo
z mnenjem do revizorskega poročila za
skupščino,

– preko poročil uprave spremljati teko-
če dogajanje v družbi,

– permanentno spremljati učinkovitost
uprave,

– spremljati informacije o produktivnosti,
– spremljati stanje na trgu,
– spremljati odnos javnosti do družbe,
– dajati soglasje upravi za izvršitev po-

slov, ki imajo dolgoročni učinek na poslova-
nje družbe,

– zahtevati od uprave in obravnavati po-
ročila o vseh poslih, ki lahko pomembneje
vplivajo na donosnost ali plačilno sposo-
bnost družbe,

– obravnavati in podati mnenje k poroči-
lu uprave o zagotavljanju kapitalske ustrez-
nosti,

– obravnavati obvestila uprave o ukrepih
za zagotovitev likvidnosti in v okviru svoje
pristojnosti zagotavljati, da uprava sprejme
ustrezne ukrepe.

4. Plačilo članom nadzornega sveta
4.1 Sejnina
4.1.1 Članom nadzornega sveta pripada

za pripravo in udeležbo na seji nadzornega
sveta ali komisije nadzornega sveta sejnina
v višini, ki jo določi statut ali skupščina dru-
žbe.

4.1.2 Višina sejnine se določi v razmerju
z nalogami članov nadzornega sveta in fi-
nančnim položajem družbe. Odvisna je od
velikosti gospodarske družbe, ki je oprede-
ljena v 51. členu Zakona o gospodarskih
družbah in znaša (izraženo v neto zneskih):

– v majhnih družbah od 35.000 do
45.000 SIT,

– v srednje velikih družbah od 45.000
do 55.000 SIT,

– v velikih družbah od 55.000 do
65.000 SIT.

4.1.3 Predsednik nadzornega sveta je
upravičen do sejnine, ki je do 50% višja od
sejnine, ki jo prejmejo člani nadzornega
sveta.

Do sejnine po tej točki je upravičen tudi
namestnik predsednika, kadar nadomešča
predsednika nadzornega sveta.
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4.1.4 Sejnine se letno revalorizirajo z
rastjo življenjskih stroškov.

4.2 Povračila stroškov, članarin, izobra-
ževanja

4.2.1 Člani nadzornih svetov so skladno
z veljavno davčno zakonodajo upravičeni do
povračila vseh potrebnih stroškov, ki nasta-
nejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem
svetu (stroški prevoza, dnevnice, stroški na-
stanitve, administrativni in drugi stroški, itd.),
do plačila članarin stanovskih organizacij in
do plačila stroškov izobraževanja, ki je v
neposredni povezavi z opravljanjem njiho-
vega dela v nadzornem svetu.

4.3 Plačilo za delo
4.3.1 Člani nadzornega sveta, ki samo-

stojno opravljajo dogovorjene naloge v okvi-
ru izvajanja funkcije nadzora nad vodenjem
poslov, so upravičeni do posebnega plačila
v odvisnosti od obsega in zahtevnosti na-
log, ki jih opravljajo. Mesečno plačilo za
opravljeno delo ne sme presegati 70%
osnovne plače člana uprave družbe. Način
opredeljevanja količine opravljenega dela se
posebej opredeli v Poslovniku o delu nad-
zornega sveta.

4.3.2 Članom nadzornega sveta se sej-
nine in plačilo za delo iz prejšnje točke lah-
ko izplačujejo mesečno.

5. Udeležba na poslovnem izidu
5.1 Udeležba na dobičku
5.1.1 Člani nadzornega sveta so upravi-

čeni do udeležbe na dobičku na podlagi
sklepa skupščine.

5.1.2 Višina udeležbe članov nadzorne-
ga sveta na dobičku je odvisna od rezulta-
tov poslovanja in finančnega položaja dru-
žbe ter od prispevka posameznega člana
nadzornega sveta k rezultatom družbe, pri
čemer udeležba posameznega člana ne
sme presegati treh povprečnih mesečnih
bruto plač člana uprave družbe v zadnjem
četrtletnem obdobju.

5.1.3 Udeležba se izplača praviloma v
denarju, lahko pa tudi v delnicah družbe, ki
so neprenosljive do preteka šestmesečne-
ga roka po prenehanju članstva posamez-
nega člana v nadzornem svetu.

5.2 Nagrajevanje članov nadzornih sve-
tov v družbah, ki poslujejo z izgubo

5.2.1 V gospodarskih družbah, ki poslu-
jejo v kriznih razmerah, so člani nadzornega
sveta na podlagi sklepa skupščine upravi-
čeni do posebne nagrade zaradi bistvenega
zmanjšanja negativnega poslovnega izida v
skladu s sanacijskim ali drugim ustreznim
gospodarskim načrtom.

5.2.2 Za višino in obliko nagrade se smi-
selno uporabljajo določila točk 5.1.2 in
5.1.3 teh kriterijev.

6. Delniške opcije
6.1 Opcijsko nagrajevanje
6.1.1 Člani nadzornega sveta so upravi-

čeni do udeležbe v opcijskih načrtih družbe
pod naslednjimi pogoji:

– če je opcijski načrt zanje odobrila
skupščina delničarjev,

– če je opcijski načrt pripravljen celovito
in dolgoročno s ciljem ustvarjanja dolgoroč-
ne rasti tržne vrednosti delnice.

6.1.2 Člani nadzornega sveta so pravilo-
ma upravičeni do udeležbe v opcijskih načr-
tih družbe na enak način in pod enakimi
pogoji kot člani uprave iste družbe.

7. Zavarovanje odgovornosti

7.1. Člani nadzornega sveta so upravi-
čeni do sklenitve zavarovanja odgovornosti
v zvezi z opravljanjem svojih nalog v podje-
tju, na način in pod pogoji, kot to dopušča
zakonodaja in uveljavljena praksa v svetu in
v Sloveniji.

8. Veljavnost kriterijev
8.1 Kriteriji za nagrajevanje predsedni-

kov in članov nadzornih svetov se uporab-
ljajo od objave teh kriterijev v Uradnem listu
RS dalje.

Združenje članov nadzornih svetov
Jakob Piskernik

predsednik

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-340/99-8 Ob-70343
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila
načelnice št. 2/02-031-032/01 z dne 26. 4.
2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stal-
nega prebivališča Beti Andreja, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Beti
Andreju, roj. 13. 4. 1949, s prijavljenim
prebivališčem na naslovu Polje cesta V/9,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-362/99-8 Ob-70350
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Malec Slav-
ka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ma-
lec Slavku, roj. 9. 12. 1947, s prijavljenim
prebivališčem na naslovu Zaloška cesta
78/A, Ljubljana, sedaj neznanega prebivali-
šča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-8/99-7 Ob-70351
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena

Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Sejfović Sa-
mirja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Sej-
fović Samirju, roj. 3. 8. 1976, s prijavljenim
prebivališčem na naslovu Polje pri Vodicah
29/A, Vodice, sedaj neznanega prebivali-
šča, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-39/99-7 Ob-70352
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00)
in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Božnar Antona, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Božnar Antonu, roj. 16. 3. 1958, s prijav-
ljenim prebivališčem na naslovu Bratovše-
va ploščad 5, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne na-
stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-427/99-6 Ob-70353
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00)
in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Puškarević Zore, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Puškarević Zori, roj. 26. 4. 1958, s prijav-
ljenim prebivališčem na naslovu Menardo-
va ulica 3, Ljubljana, sedaj neznanega pre-
bivališča, se postavi Marko Aškerc, dela-
vec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne na-
stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-263/2002-3 Ob-70354

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00)
in pooblastila načelnice št.
2/02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega



Stran 4200 / Št. 48 / 31. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

prebivališča Petrović Milene, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Petrović Mileni, roj. 7. 7. 1980, s prijavlje-
nim prebivališčem na naslovu Prežganje 4,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne na-
stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-11-21102-479/2000-11 Ob-70606

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00) in
pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Fakin Mitje, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. za začasnega zastopnika stranki Fa-
kin Mitju, roj. 24. 5. 1974, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Ljublja-
na, Bohoričeva ulica 7, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne na-
stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik ozi-
roma stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 3/8-35101-50/02 Ob-69771
Upravna enota Vrhnika izdaja po uradni

dolžnosti na podlagi 51. člena Zakona o
splošnem 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 Ja-

nezu Marklju, rojen 10. 5. 1949, neznane-
ga prebivališča, se postavi Frančiško Mar-
kelj, Gradišče 17a, Vrhnika.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku priglasitve gradbenih del
toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti za-
stopnik ali predstavnik oziroma stranka sa-
ma ali njen pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 0404-013-3/2002 Ob-70058
Pravila Sindikata državnih in družbe-

nih organov Slovenije, Organizacije sin-
dikata Upravne enote Ribnica, s sede-
žem Gorenjska c. 9, 1310 Ribnica, se
dne 17. 5. 2002 vpiše v evidenco statutov
sindikatov Upravne enote Ribnica pod za-
poredno številko 27. Pravila hrani Oddelek
za občo upravo in druge upravne naloge
Upravne enote Ribnica.

Št. 0404-013-4/2002 Ob-70059
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikata Skupščine občine
Ribnica, ki so bila z odločbo št. 05-PL-
013-17-94 z dne 28. 2. 1994 sprejeta v
hrambo pri Občini Ribnica pod zap. št. 18,
se vzame iz hrambe in izbriše iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 141-18/2002-112 Ob-70060
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila o delovanju sindi-
kata zdravstva in socialnega varstva Slo-
venije, Doma upokojencev Danice Vo-
grinec Maribor, z dne 28. 1. 2002, s se-
dežem sindikata v Mariboru, Čufarjeva ce-
sta 9.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod za-
poredno številko 18 z dne 16. 5. 2002.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Dom upokojencev Dani-
ce Vogrinec Maribor, je 1435884.

Ob-70061
V Pravilih Sindikata delniške družbe

Napredek, trgovina, d.d., s sedežem v
Domžalah, Ljubljanska 64, ki se hranijo v
Upravni enoti Domžale pod zap. št. 25 od
18. 5. 1993 dalje, se spremeni ime sindi-
kata, tako da se glasi: Sindikat Vele, d.d.,
Domžale – Enota Domžale.

Št. 121-76/93-08 Ob-70433
Spremeni se sedež Sindikata Fakulte-

te za organizacijske vede, ki se sedaj
glasi: Kidričeva cesta 55/a, Kranj.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidnco statutov sindikatov pod
zap. št. 74, pri Upravni enoti Kranj.

Objave gospodarskih
družb

Ob-70054

Na podlagi prvega odstavka 516. člena
zakona o gospodarskih družbah uprava
Abanke d.d. Ljubljana, objavlja, da je dne
17. 5. 2002 predložila sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani notarski od-
pravek

pogodbe o pripojitvi

opr. št. SV 432/02, ki sta jo dne 25. 4.
2002 v obliki notarskega zapisa sklenili
Abanka d.d. Ljubljana, kot prevzemna
banka in Banka Vipa d.d kot prevzeta
banka. Pogodbo o pripojitvi sta že pregle-
dala nadzorna sveta obeh bank. Delničarje
Abanke d.d. Ljubljana, obveščamo, da bo-
do odločali o soglasju za pripojitev na skup-
ščini, ki bo zasedla 28. 6. 2002, in da so
mesec dni pred zasedanjem skupščine vse
listine v zvezi s pripojitvijo na vpogled v se-
kretariatu na sedežu Abanke d.d. Ljubljana,
Slovenska cesta 58 v Ljubljani.

Abanka d.d Ljubljana
uprava

Ob-70071
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o

gospodarskih družbah družba Prevoz, d.d.,
Tolmin, skupaj z družbo Avtoprevoz Tolmin,
d.o.o., Tolmin, obvešča, da je bila dne
20. 5. 2002 registrskemu sodišču v Novi
Gorici predložena

pogodba o pripojitvi
prevzete družbe Avtoprevoz Tolmin,
d.o.o., Tolmin, k prevzemni družbi

Prevoz, d.d., Tolmin,
ki jo je pred tem na svoji 3. seji dne 24.

4. 2002 pregledal nadzorni svet prevzem-
ne družbe (nadzornemu svetu prevzete druž-
be tega ni treba storiti zaradi prvega odstav-
ka 532.a člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah).

O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bo odločala skupščina prevzete družbe po
izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 516.
člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne druž-
be imajo v roku enega meseca od objave
tega obvestila celotno gradivo, opredeljeno
v 516. členu ZGD v povezavi s četrtim od-
stavkom 528. člena ZGD (pogodbe o pri-
pojitvi, letnih poročil Prevoz, d.d., Tolmin in
Avtoprevoz Tolmin, d.o.o., Tolmin, za po-
slovna leta 1998, 1999, 2000, zaključno
poročilo Prevoz, d.d., Tolmin in Avtoprevoz
Tolmin, d.o.o., Tolmin, za poslovno leto
2001, skupno poročilo o pripojitvi, poročilo
nadzornega sveta Prevoz, d.d., Tolmin, o
pregledu pripojitve), na vpogled vsak delov-
ni dan med 8. in 15. uro, na sedežu pre-
vzemne družbe Poljubinj 89f, 5220 Tolmin.
Prevoz, d.d., Tolmin, bo vsakemu delničar-
ju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno dala prepis vseh
listin, navedenih v tem odstavku.

Prevzemna družba je edina ustanovitelji-
ca in družbenica prevzete družbe in uprava
prevzemne družbe ne zahteva, da bi o so-
glasju za pripojitev odločala skupščina pre-
vzemne družbe. Kolikor bodo delničarji pre-
vzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, v roku enega meseca od dneva
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki bo
sprejela sklep o soglasju k pripojitvi, zahte-
vali sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju k pripojitvi, bo o tem
soglasju odločala tudi skupščina prevzem-
ne družbe.

Prevoz, d.d., Tolmin
Avtoprevoz Tolmin, d.o.o., Tolmin

Ob-70310
Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov,

d.d., Ljubljana in Iskra – Sistemi sekundar-
ne energetike, d.d., Ljubljana, Stegne 21, v
skladu s prvim odstavkom 516. člena Zako-
na o gospodarskih družbah (ZGD) obvešča-
ta, da sta dne 30. 5. 2002 Okrožnemu
sodišču v Ljubljani, kot registrskemu sodi-
šču predložili

pogodbo o pripojitvi
prevzete družbe Iskra – Sistemi

sekundarne energetike, d.d., Ljubljana,
Stegne 21, k prevzemni družbi Iskra

Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.,
Ljubljana.

Nadzorna sveta obeh družb sta dne
29. 5. 2002 nameravano pripojitev in po-
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godbo o pripojitvi v skladu s 514. členom
ZGD pregledala ter podala pisni poročili, s
katerima sta pripojitev v celoti podprla.

O sprejemu sklepa o soglasju k pripojitvi
bosta odločali skupščini prevzete in pre-
vzemne družbe dne 8. 7. 2002. Delničarji
obeh družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi,
lahko od dne 31. 5. 2002 do zasedanja
skupščin obeh družb dne 8. 7. 2002 pre-
gledajo naslednje listine:

1. Pogodbo o pripojitvi družbe Iskra –
Sistemi sekundarne energetike, d.d., Ljub-
ljana, Stegne 21, k družbi Iskra Sistemi,
Avtomatizacija procesov, d.d., Ljubljana;

2. Letna poročila družb Iskra – Sistemi
sekundarne energetike, d.d., Ljubljana,
Stegne 21 in Iskra Sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Ljubljana za zadnja tri po-
slovna leta;

3. Poročilo uprav družb Iskra – Sistemi
sekundarne energetike, d.d., Ljubljana,
Stegne 21 in Iskra Sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Ljubljana, o pripojitvi.

4. Poročilo o reviziji pripojitve.
5. Poročili nadzornih svetov družb Iskra

– Sistemi sekundarne energetike, d.d.,
Ljubljana, Stegne 21 in Iskra Sistemi, Avto-
matizacija procesov, d.d., Ljubljana, o pre-
gledu pripojitve.

Delničarji prevzemne družbe imajo pra-
vico te listine pregledati na sedežu prevzem-
ne družbe, Stegne 21, Ljubljana, v tajništvu
glavnega direktorja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure. Delničarji prevzete družbe ima-
jo pravico te listine pregledati na sedežu
prevzete družbe, Stegne 21, Ljubljana, v
tajništvu generalnega direktorja, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure. Obe družbi, ki
sta udeleženi pri pripojitvi, bosta vsakemu
delničarju na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno zagotovili
prepis zgoraj navedenih listin.

Uprava prevzemne družbe
Iskra Sistemi, d.d.

glavni direktor
Uprava prevzete družbe

Iskra SYSEN, d.d., Ljubljana
generalni direktor

Št. 2/2002 Ob-70432
Na podlagi določil prvega in drugega od-

stavka 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah upravi prevzemne družbe Sava Tra-
de, trgovina in storitve, d.d., 1000 Ljublja-
na, Cesta v Mestni log 90 in prevzete dru-
žbe Chemo, trgovsko in proizvodno podje-
tje d.d., Ljubljana, 1000 Ljubljana, Cesta v
Mestni log 90, objavljata obvestilo, da je
bila dne 27. 5. 2002 registrskemu sodišču
v Ljubljani predložena

pogodba o pripojitvi
družbe Chemo d.d., Ljubljana, k družbi

Sava Trade d.d., Ljubljana,
kot prevzemni družbi, katero sta pred

tem pregledala nadzorna sveta družb Che-
mo d.d., Ljubljana in Sava Trade d.d., Ljub-
ljana.

Delničarje vsake od družb, ki so udele-
žene pri združitvi s pripojitvijo obveščamo,
da imajo v skladu z določili 516. člena Za-
kona o gospodarskih družbah od 27. 5.
2002 dalje na sedežu družb, ki sta udeleže-
ni pri združitvi s pripojitvijo na vpogled na-
slednje listine:

– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila družb, ki sta udeleženi

pri združitvi s pripojitvijo za zadnja tri poslov-
na leta (1999, 2000 in 2001),

– zaključno poročilo družbe Chemo
d.d., Ljubljana, ki je udeležena pri združitvi
z pripojitvijo po stanju na dan obračuna zdru-
žitve, ki pa je 31. 12. 2001,

– poročila uprav družb, ki sta udeleženi
pri združitvi s pripojitvijo, o pripojitvi,

– poročili nadzornih svetov družb Che-
mo d.d., Ljubljana in Sava Trade d.d., Ljub-
ljana, o pregledu pripojitve.

Vsakemu delničarju družb, ki sta udele-
ženi pri združitvi s pripojitvijo, ki bo zahteval
prepis listin iz prejšnjega odstavka, bo upra-
va prevzemne družbe v skladu z določili
četrtega odstavka 516. člena ZGD najka-
sneje naslednji delovni dan po prejemu za-
htevka zagotovila brezplačen prepis teh li-
stin.

uprava Sava Trade d.d., Ljubljana
uprava Chemo d.d., Ljubljana

Št. 40/02 Ob-70593
Družba Endoskopija, zdravstveno sveto-

vanje in preventivna medicina, d.o.o., Ljub-
ljana, Dolenjska cesta 160/a v skladu s
prvim odstavkom 533.f člena Zakona o go-
spodarskih družbah

objavlja,
da je dne 27. 5. 2002 Okrožnemu sodi-

šču v Ljubljani predložila delitveni načrt
družbe Endoskopija, d.o.o.

Vsak upnik družbe Endoskopija, d.o.o.
ima pravico zahtevati brezplačni prepis Deli-
tvenega načrta, ki mu bo izročen najkasneje
naslednji delovni dan po prejemu zahteve.

Endoskopija, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

Ob-70609
V objavi sklica VIII. seje skupščine delni-

ške družbe KRS Rotovž d.d., objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002,
Ob-69733, št. 55/02 se datum sklica po-
pravi in se pravilno glasi: VIII. seja skupšči-
ne delniške družbe KRS Rotovž, d.d., bo v
ponedeljek 1. julija 2002 ob 16. uri...

KRS Rotovž, d.d., Maribor
Milan Perko, direktor

Popravek

Pri sklicu 7. skupščine Steklarne Hra-
stnik - skupina d.d., Hrastnik, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002,
Ob-69536 se podpis pravilno glasi:

Steklarna Hrastnik -
skupina d.d., Hrastnik

direktor
mag. Stojan Binder

Uredništvo

Popravek
V objavi sklica 8. skupščine delničarjev

podjetja Garant pohištvena industrija, d.d.,
Polzela, Polzela 176/a, 3313 Polzela, ob-

javljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
24. 5. 2002, Ob-69636, št. 20154, se
ime firme na koncu besedila popravi in se
pravilno glasi: Garant, pohištvena industri-
ja, d.d., Polzela.

Uredništvo

Popravek

Št. 58 Ob-70580
sklica skupščine družbe Žito d.d., Ljub-

ljana, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
45 z dne 24. 5. 2002, ki se sedaj pravilno
glasi:

Na podlagi 32. člena Statuta družbe Žito
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. Sprejem letnega poročila za leto
2001 s poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2001 v predloženem bese-
dilu.

4. Uporaba bilančnega dobička ter pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
A) Bilančni dobiček družbe Žito d.d. zna-

ša 3.325,361.732,54 SIT.
B) Del bilančnega dobička v višini

190,076.925 SIT se uporabi za dividende
kar predstavlja 545 tolarjev bruto na delni-
co. Dividende se bodo individualnim delni-
čarjem (fizičnim osebam) izplačevale od
30. 9. dalje, do konca leta 2002, ostalim
delničarjem pa do 30. 10. 2002, vse v ne-
revaloriziranih zneskih. Upravičenci do divi-
dende so delničarji, vpisani v centralnem
registru KDD dne 1. 7. 2002.

C) O uporabi dela bilančnega dobička v
višini 3.186,129.734,61 SIT bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih.

D) Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za njuno delo v letu
2001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska družba Ernst &
Young d.o.o., Ljubljana.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve statuta.

7. Seznanitev s člani nadzornega sveta,
predstavniki zaposlenih.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na, da sta bila na svetu delavcev Žita d.d.
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imenovana dva nova člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delavcev: Sonja Perčič in
Zenon Marn.

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 dru-
žbe in so vpisani v centralnem registru KDD
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.
uprava družbe

Ob-70075
Na podlagi 7.5 člena statuta delniške

družbe “Polident” sklicujem

7. sejo skupščine
ki bo 8. 7. 2002 ob 13. uri na sedežu

družbe v Volčji Dragi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se ime-
nuje Nečemer Irena, za preštevalki glasov Fur-
lani Dragica in Dominko Silvana, za notarko
Eva Lučovnik in za zapisnikarko Švara Anica.

2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

a) skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta,

b) upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2001,

c) ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička za leto 2001:

– ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 je 38,169.175,91 SIT,

– bilančni dobiček za leto 2001 se upo-
rabi:

– 7,282.500 SIT za dividende, to je 100
SIT bruto dividende na delnico. Družba bo
izplačala dividende v 90 dneh po sklepu
skupščine po stanju delničarjev vpisanih v
delniško knjigo družbe na dan 9. 7. 2002.
Dividende bodo izplačane iz čistega dobič-
ka iz leta 1998 v višini 2,128.789,51 SIT in
pripadajoče revalorizacije v višini
891.127,38 SIT ter iz čistega dobička iz
leta 1999 v višini 4,265.583,11 SIT,

– o delu bilančnega dobička v višini
30,886.675,91 SIT se bo odločalo v na-
slednjih letih.

3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja v letu 2002 se imenuje revizij-
ska družba KPMG Slovenija d.o.o.

4. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: sprejme se statut v
predlaganem besedilu.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki naj-
pozneje 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma de-
ponirajo pooblastilo za zastopanje, ki mora
biti pisno.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.

Morebitne dodatne informacije so delni-
čarjem na vpogled na sedežu podjetja pri
Švara Anici vsak delavnik od 12. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila vse pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o morebit-
nih utemeljenih predlogih sprejela svoja sta-
lišča in bosta o tem najpozneje dvanajst dni
po sklicu skupščine obvestila imenske del-
ničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

“Polident” d.d.
direktor

Ob-70076
Na podlagi 6.3. točke statuta Hotelov

Morje d.d. Portorož, uprava sklicuje

8. sejo skupščine
družbe Hoteli Morje d.d., Portorož
ki bo v petek, 5. 7. 2002, ob 13. uri, v

kongresni dvorani v Hotelu Slovenija, Obala
33, Portorož z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Maja

Prodan Jurič,
– za preštevalki glasov: Adela Bembič in

Tatjana Stanislavljevič,
– za zapisnikarja: Lorela Dobrinja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:

Nevenka Kovačič.
2. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve ter čistopis
statuta družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

a) Predložitev letnega poročila družbe
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisne-

ga poročila nadzornega sveta po 274.a čle-
nu Zakona o gospodarskih družbah.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet družbe predla-
gata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
bilančni dobiček družbe za leto 2001 v
znesku 703,133.000 SIT se uporabi:

1. za nagrade upravi 9,500.000 SIT,
2. za nagrade nadzornemu svetu

3,500.000 SIT,
3. v preneseni dobiček družbe se razpo-

redi 690,133.000 SIT.
Za izplačila pod zap. št. 1 in 2 se porabi

13,000.000 SIT prenesenega dobička iz
leta 1998.

c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeljuje upravi družbe in članom nad-
zornega sveta družbe razrešnico za poslov-
no leto 2001.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta
delniške družbe in izvolitev novega člana
nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina na pod-
lagi pisne odstopne izjave razreši z dnem
5. 7. 2002 člana nadzornega sveta Janka
Kosmino.

Skupščina izvoli za člana nadzornega
sveta od 5. 7. 2002 do 25. 3. 2006 Igorja
Bavčarja.

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 Ernst & Young, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska cesta 106.

Skupščine se lahko udeleži delničar ali
njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki je naj-
kasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skup-
ščine, družbi pisno prijavil svojo udeležbo.
Prijava se šteje za pravočasno, če najkasne-
je do 2. 7. 2002 prispe na sedež družbe.

Pooblaščenec delničarja mora pisno po-
oblastilo, na katerem je navedeno:

– za fizične osebe: ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca ter po-
oblastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja,

– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in število glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno
pooblastilo se shrani pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda in predlagane spremembe, dopolnitve
in čistopis statuta je na vpogled na sedežu
družbe, Obala 33, Portorož in sicer vsak
delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do dneva sklica skupščine.

Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotno-
sti delničarjev, oziroma njihovih pooblaščen-
cev ali zastopnikov in zaradi sestave in pod-
pisa seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev, odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine. Udeleženci seje skup-
ščine so dolžni podpisati seznam prisotnih
na seji skupščine najmanj 30 minut pred
uradnim začetkom skupščine.

Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano, najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.
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Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). Ko-
likor v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne, to je 5. 7. 2002 ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno določala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Hoteli Morje d.d. Portorož
uprava

Marino Antolovič

Ob-70077
Uprava družbe na podlagi 6.3. člena Sta-

tuta delniške družbe Tekol d.d. sklicuje

5. redno sejo skupščine
delniške družbe Tekol d.d.

ki bo v ponedeljek, 1. 7. 2002 ob 10.
uri na sedežu družbe v Mariboru, Ul. pohor-
skega bataljona 14 in skupaj z nadzornim
svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se izvoli
Bezjak Diana,

– za preštevalki glasov se imenujeta Vla-
sta Antonič in Žavcer Danica,

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notarka Breda Horvat.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu.

Predlog sklep: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
Zakona o gospodarskih družbah, na pre-
dlog uprave in ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta se bilančni dobiček v znesku
132,209.575,71 SIT razporedi:

– na rezerve za lastne delnice
124,264.400 SIT,

– za nagrado upravi v višini 18,55% do-
seženega dobička v letu 2001,

– ostanek za prenos v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-

nemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-

nom Zakona o gospodarskih družbah skup-
ščina potrjuje in odobri delo upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta uprava predlaga nasled-
nji sklep: sprejmejo se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

6. Redno zmanjšanje osnovnega kapita-
la z umikom delnic.

Predlog sklepa: družba zmanjša osnovni
kapital za 20% z umikom 20% delnic, oziro-
ma 3440 delnic, od tega:

– 10% lastnih delnic, ki so že v posesti in
– 10% delnic, ki jih bo družba pridobila z

namenom njihovega umika po 7. alinei 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah.

7. Pooblastilo skupščine upravi za pri-
dobivanje lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo, da kupi po določilih 8. alinee 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah v roku
18 mesecev 10% delnic po najnižji ceni
10.000 SIT za delnico (nominalna vrednost
delnice) in po najvišji ceni 34.017 SIT za del-
nico (knjigovodska vrednost na dan 31. 12.
2001). Lastne delnice sme uporabljati:

– za izplačilo nagrade upravi, nadzorne-
mu svetu, zaposlenim,

– jih ponudi v odkup delavcem družbe in
z njo povezane družbe,

– za umik delnic z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje revizorja Loris revi-
zija in storitve d.o.o. iz Dravograda za revizi-
jo računovodskih izkazov za leto 2002.

Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov, predlaganimi
spremembami statuta družbe in pisnim po-
ročilom nadzornega sveta v skladu z 274.a
členom ZGD-F je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure od dneva objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:
skupščine se lahko udeležijo in na njej odlo-
čajo delničarji, ki so vpisani v centralnem
registru KDD d.d. Ljubljana na dan zaseda-
nja skupščine oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupšči-
ne ob vstopu v dvorano.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini: pozivamo
delničarje, pooblaščence in zastopnike, da
udeležbo na skupščini in uresničevanje gla-
sovalne pravice prijavijo upravi najkasneje
tri dni pred pričetkom zasedanja skupščine.

Sklepčnost skupščine: če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 11. uri v istih pro-
storih. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine eno uro pred začetkom skup-
ščine.

Tekol d.d. Maribor
uprava družbe

Št. 1857 Ob-70078
IBL Sistemi d.d., Železna cesta 18, Ljub-

ljana, na podlagi 7.5.3. točke Statuta dru-
žbe uprava in nadzorni svet sklicujeta

14. skupščino
delničarjev IBL Sistemi d.d.,

ki bo v četrtek, 4. 7. 2002, z začetkom
ob 15. uri v sejni sobi Poslovnega centra
IBL Ljubljana, Železna cesta 18, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se delovne organe
skupščine, in sicer:

Predsednik skupščine: Ivo Garič,
Verifikacijska komisija: Miroslav Merše,

predsednik, Irena Cuder, član, Matjaž Ko-
lenc, član.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Darko Jerše.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednik ugotovi sklepčnost skupšči-
ne.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001.

Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.

2001 znaša 188,237.414,17 SIT, se upo-
rabi:

– bilančni dobiček v celoti ostane neu-
porabljen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.

3.2 Podeli se razrešnica upravi za leto
2001.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1 Razrešijo se dolžnosti sedanji člani

nadzornega sveta.
4.2 Za člane nadzornega sveta, ki zasto-

pajo interese delničarjev, se za dobo dveh
let izvolijo: Jože Vašl in Matjaž Kolenc.

4.3 Skupščina ugotovi, da je svet delav-
cev izvolil za člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delavcev v novem manda-
tu, Miroslava Meršeta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2002

se za revizorja imenuje IN Revizija, Družba za
revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Gradiva
Letno poročilo 2001 uprave družbe in

ostalo gradivo ter predlogi sklepov so na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine delničarjev se lahko udeleži-

jo deličarji, ki so na dan 28. 6. 2002 vpisani
v delniško knjigo, ali njihovi zakoniti zasto-
pniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti
pisno pooblastilo pol ure pred začetkom
skupščine.

Čas sklica
Delničarje prosimo, da pridejo na skup-

ščino vsaj pol ure pred začetkom in da svo-
jo prisotnost prijavijo verifikacijski komisiji
ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če ob 15. uri ne bo vsaj 50% glasov, se
seja skupščine opravi ob 16. uri ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

IBL Sistemi d.d.
Ljubljana

uprava
predsednik Ivo Garič

nadzorni svet
predsednik Jože Vašl

Ob-70081
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 10.2. Statuta del-
niške družbe AMA, trgovina in storitve d.d.,
Ložnica 53A, Žalec, uprava in nadzorni svet
družbe objavljata in sklicujeta

3. skupščino
delničarjev družbe AMA d.d.,

ki bo v ponedeljek, 1. julija 2002 ob
13. uri, v jedilnici družbe Juteks d.d., na
Ložnici 53A.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Za predsednico skupščine se izvoli Bre-

da Hladnik, za preštevalki glasov se izvolita
Jelka Štorman in Alenka Gobec. Na skup-
ščini sodeluje vabljeni notar.

2. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta.

Direktor družbe skupščini predstavi let-
no poročilo in poročilo nadzornega sveta.
Pod to točko ni predvideno sprejetje skle-
pa.

3. Sprememba statuta.
Besedilo predlaganih sprememb je do-

stopno na sedežu družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta družbe AMA d.d.
4. Sklepanje o uporabi bilančnega do-

bička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
– za dividende se izplača 280 SIT bruto

za delnico. Vir za izplačilo dividend je preo-
stali nerazporejeni dobiček iz leta 1998 v
višini 10,675.840 SIT;

– za leto 2001 je bila delničarjem, ki so
bili vpisani v delniško knjigo dne 15. 4.
2002 že izplačana vmesna dividenda v viši-
ni 280 SIT bruto za delnico, zato se iz na-
slova delitve dobička ne izvajajo več nobe-
na izplačila;

– o bilančnem dobičku družbe za leto
2001, ki znaša 111,640.827,02 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2001.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure, v času od
dneva objave do 1. julija 2002.

Morebitne nasprotne predloge (z razum-
no obrazložitvijo v smislu ZGD) je treba spo-
ročiti upravi družbe v roku 7 dni od objave
tega sklica.

Delničarji oziroma pooblaščenci se lah-
ko udeležijo skupščine in uresničujejo svo-
jo glasovalno pravico pod pogojem, da svo-
jo udeležbo pisno najavijo upravi družbe naj-
kasneje do 27. 6. 2002, pooblaščenci mo-
rajo ob prijavi udeležbe priložiti tudi pisno
pooblastilo.

Glasovanje bo potekalo na podlagi gla-
sovnic, ki jih bodo udeleženci prejeli ob
vstopu v dvorano.

Delničarji – fizične osebe in pooblaščen-
ci se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom in potrdilom o številu
delnic, zastopniki delničarjev – pravnih oseb
pa z osebnim dokumentom, pooblastilom in
izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in mora biti pred ali ob začetku
skupščine predloženo družbi.

Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 14. uri, na mestu
prvega sklica. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

AMA, d.d., Žalec
uprava družbe

Ob-70082
Na podlagi točke C.3. Statuta delniške

družbe GEP TIKA Trbovlje d.d., z dne 28.
10. 1998, sklicuje uprava družbe

6. zasedanje skupščine delniške
družbe

GEP TIKA Trbovlje d.d.,
ki bo dne 2. 7. 2002 ob 14. uri, na

sedežu družbe, Cesta Tončke Čeč 44 v
Trbovljah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagani

organi skupščine.
2. Potrditev predlaganega dnevnega re-

da skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine.
3. Obravnava poslovnega poročila upra-

ve družbe z revidiranimi računovodskimi iz-
kazi družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave družbe z revidiranimi računo-
vodskimi izkazi družbe za leto 2001.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 2001.

Predlog sklepa: uprava družbe ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
predlaga skupščini, da sprejme sklep: izgu-
ba iz leta 2001 v višini 6,474.896,77 SIT
se pokrije iz rezerv družbe.

5. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
nagrada članom nadzornega sveta.

6. Določitev revizorja družbe za leto 2002.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2002

se za revizorja družbe določi revizijska hiša
Deloitte & Touche.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Trbovljah, Cesta Tončke Čeč 44,
vsak delovni dan, sedem delovnih dni pred
sklicem skupščine med 10. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic ali njihovi poobla-
ščenci.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skup-
ščini je, da imajo delničarji delnice v lasti
vsaj 10 dni pred sejo skupščine in da v
istem roku deponirajo oziroma shranijo del-
nice oziroma potrdila iz registra nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev na sedežu dru-
žbe. Delnice oziroma potrdila morajo ostati
deponirana pri družbi do izteka skupščine.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
samo tisti delničarji, ki upravi družbe vsaj tri
dni pred skupščino, priglasijo svojo udele-
žbo na skupščini. Šteje se, da je priglasitev
pravočasna, če pisna priglasitev prispe na
sedež družbe tretji dan pred zasedanjem.
Rok treh dni se računa tako, da se dan
zasedanja skupščine ne všteva v ta rok. V
istem roku morajo biti pisna pooblastila za
udeležbo pooblaščencev delničarjev do-
stavljena družbi.

Če skupščina v prvem sklicu ne bo sklep-
čna, nastopi enourni odmor, po katerem se
skupščina ponovi. Skupščina bo v drugem
sklicu veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

GEP TIKA Trbovlje, d.d.
uprava družbe

Št. 42/02 Ob-70083
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fa-

saderstvo, pleskarstvo, trgovino in inže-
niring, s sedežem v Mariboru, Prešerno-
va 26a, uprava in predsednik nadzornega
sveta sklicujeta

6. redno skupščino,
ki bo v sredo, 3. 7. 2002 ob 15. uri, v

prostorih uprave, Prešernova 26a, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Predstavitev letnega poročila za leto

2001 in pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu.

3. Odločanje o predlogu kritja izgube
družbe za leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k točki 1.
Izvolijo se organi skupščine v predlagani

sestavi.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k točki 2.
Skupščina se seznani s pismenim poroči-

lom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša
na preveritev poročila družbe za leto 2001.

Predlog sklepa k točki 3.
3.1 Sprejme se predlog uprave in nad-

zornega sveta kritja izgube leta 2001.
3.2 V skladu z 282.a členom Zakona o

gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2001 in jima podeljuje razre-
šnico.

Predlog sklepa k točki 4.
Zaradi uskladitve s Standardno klasifika-

cijo dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) in spre-
menjenim ZGD se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe Slikar d.d., Prešernova
26a, Maribor, vsak delovni dan od 11. do
13. ure, od dneva objave do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD – Centralno klirinški de-
potni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 20. 6.
2002, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udele-
ženci skupščine ob vstopu v dvorano. Poo-
blastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in

zastopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo upra-
vi najkasneje tri dni pred začetkom zaseda-
nja skupščine.

Sklepčnost skupščine
Sejna soba v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
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sedanja. V tem času se bodo delile glasov-
nice. Skupščina je sklepčna, če bo ob skli-
cu prisotnih vsaj 15% glasov. Če skupščina
ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine iz istim dnevnim re-
dom istega dne ob 15.30, na mestu prvega
sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Slikar, d.d., Maribor
uprava

Ob-70085
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena Statuta Kovi-
nastroj Gastronom, tovarna gostinske opre-
me d.d., Grosuplje, uprava družbe sklicuje

7. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna

gostinske opreme d.d., Grosuplje,
ki bo 2. 7. 2002 ob 15. uri, na sedežu

družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Skupščina na predlog upra-
ve izvoli predsedujočega skupščine, preš-
tevalca glasov in imenuje notarja.

2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe in prečišče-
no besedilo statuta družbe.

3. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme letno poročilo

družbe Kogast Grosuplje d.d. za leto 2001.
3.2. Upravi in nadzornemu svetu družbe

Kogast Grosuplje d.d., se za leto 2001 po-
deljuje razrešnica.

3.3. Bilančni dobiček v višini
139,874.413,01 SIT se uporabi:

1. nerazporejeni dobiček iz leta 2001
v višini 10,912.376,68 SIT ostane neraz-
porejen;

2. nerazporejeni dobiček iz leta 1998
v višini 11,538.933,33 SIT, nerazporejeni
dobiček leta 1999 v višini 61,881.503 SIT,
nerazporejeni dobiček leta 2000 v višini
36,000.000 SIT ter revalorizacijski popra-
vek dobička leta 2000 v višini 2,520.000
SIT ostanejo nerazporejeni;

3. nerazporejeni dobiček iz leta 1998
v višini 11,104.831,27 SIT in revalorizacij-
ski popravek dobička leta 1998 v višini
1,585.063,53 SIT in revalorizacijski popra-
vek dobička leta 1999 v višini
4,331.705,20 SIT se razporedi za divi-
dende v znesku 17,021.600 SIT
(100,00 SIT bruto na delnico).

Dividende se izplačajo do 31. 10. 2002.
Dividenda pripada delničarjem, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi deset dni pred zasedan-
jem skupščine.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina poo-

blasti upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobro družbe kupi lastne
delnice za namene iz prve, druge, tretje in
osme alineje 240. člena ZGD-F. Skupni no-
minalni znesek kupljenih delnic ne sme pre-
segati 10% osnovnega kapitala družbe ob
tem, da najvišja nakupna cena delnice ne
sme presegati knjigovodske vrednosti del-
nice izračunane iz zadnjih revidiranih izka-
zov o poslovanju, najnižja cena pa mora
doseči nominalno vrednost delnice

Za namene iz osme alinee 240. člena
ZGD-F skupščina pooblasti upravo, da na
podlagi tega istega sklepa pridobljene la-
stne delnice umakne brez nadaljnjega skle-
panja skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih del-
nic za namene iz drugega odstavka tega
sklepa velja 18 mesecev od dneva sprejetja
tega sklepa na skupščini.

5. Odpoklic in izvolitev dveh članov nad-
zornega sveta delniške družbe predstavni-
kov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:

1. z dnem 2. 7. 2002 se odpokličeta
zaradi zamenjave lastništva naslednja člana
nadzornega sveta:

– Boštjan Herič, univ. dipl. ekon. in
– Janez Dulc, univ. dipl. inž.;
2. z istim dnem skupščina izvoli v nad-

zorni svet naslednja člana predstavnika del-
ničarjev za mandatno obdobje do 22. 7.
2004:

– Irena Stanka Čurin, univ. dipl. ekon.
in

– mag. Pavao Hajdinjak, univ. dipl.
ekon.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja družbe za leto 2002 skupščina
imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 111.

Predlog delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-

niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Letno poročilo in poročilo nad-
zornega sveta skupaj z gradivom so dostop-
ni delničarjem na sedežu družbe. Glasuje
se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejme-
jo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje
mora biti pisno in mora biti predloženo pred
začetkom skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci mo-
rajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Kot datum prijave se šteje da-
tum, ko je družba prejela obvestilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih

delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo

odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati
seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 2.
7. 2002 ob 17. uri, na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Kogast Grosuplje d.d.
direktor:

Marko Avšič,univ. dipl. inž.

Ob-70086
Na osnovi 49. člena statuta delniške dru-

žbe Liko d.d., Liboje, uprava sklicuje

8. skupščino
delniške družbe Liko d.d., Liboje,
v četrtek, 4. julija 2002 ob 17. uri, na

sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje delovnih teles skupšči-
ne ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu skli-
catelja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom uprave o poslovanju dru-
žbe za leto 2001 z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljen bilančni dobiček za po-

slovno leto 2001 znaša 312,263.816,58
SIT.

3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2001 se razdeli za:

a) izplačilo dividende delničarjem v sku-
pni vrednosti 34,846.560 SIT, kar pomeni:

– vrednost bruto dividende 630 SIT,
– vrednost neto dividende 472,50 SIT.
Za izplačilo se uporabi čisti dobiček iz

leta 1999.
Do izplačila dividende so upravičeni del-

ničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine;

b) bilančni dobiček v višini
277,417.256,58 SIT ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček).

3.3. Skupščina podeljuje članom upra-
ve in nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2001, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta delniške družbe Li-
ko d.d., Liboje, v predlaganem besedilu.
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Gradivo
Celotno gradivo za odločanje na skupšči-

ni je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe v času od sklica do 3 dni pred skupšči-
no, med 12. in 14. uro, v tajništvu družbe.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Pravico sodelovanja in glasovanja na

skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo
pisno prijavijo upravi družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu dru-
žbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Glasovanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje istega dne ob 18. uri, v istih prosto-
rih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Liko d.d., Liboje
direktorica

Ob-70091
Uprava družbe Coca-Cola Beverages

Slovenija d.d., Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, skladno z 38. in 39. členom sta-
tuta družbe sklicuje

7. sejo skupščine
družbe,

ki bo dne 30. 6. 2002 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 152.

Odločitve skupščine so veljavne, če je
navzočih vsaj toliko delničarjev z glasovalno
pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, sekretarja skupščine in zapisni-
karja.

Na seji je navzoča vabljena notarka.
3. Potrditev letnega poročila za leto

2001 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju podjetja za leto 2001 v predla-
ganem besedilu.

4. Odločanje o pokrivanju izgub iz po-
slovanja za leto 2001.

Predlog sklepa: pokritje izgube se izvrši
v skladu z zakonskimi določili.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se peti odsta-

vek 1. člena statuta tako, da se glasi: ‘’Se-
dež družbe je: Celjska cesta 8, Žalec.’’

6. Volitve članov nadzornega sveta:
a) ugotovitev o prenehanju mandata se-

danjim članom,
b) volitev novih članov v nadzorni svet
Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da preneha mandat dose-

danjim članom nadzornega sveta:

– Irial-u Finan-u,
– Damian-u Gammell-u,
b) v nadzorni sveta se imenujeta:
– Bill Douglas,
– Tony Maher.
7. Obravanava poslovnega načrta za le-

to 2002.
Predlog sklepa: skupščina obravnava

Poslovni načrt za leto 2002 in sprejme Po-
slovni načrt za 2002.

8. Imenovanje revizijske družbe za leti
2002/2003 in 2003/2004.

Predlog sklepa: za opravljanje revizije za
leti 2002/2003 in 2003/2004 se imenuje
revizijska družba Ernst & Young , d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja Coca-Cola
Beverages, d.d., v Ljubljani, Šmartinska
152, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14. uri, z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odlo-
ča, ne gledena višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki mora-
jo udeležbo prijaviti družbi najmanj 5 dni
pred zasedanjem. Prijava bo veljavna s pre-
dložitvijo pisnega pooblastila.

Skupščine se lahko udeležijo tudi člani
uprave in nadzornega sevta. Delničarji ozi-
roma njihovi pooblaščenci lahko glasovnice
za glasovanje prevzamejo  dve uri pred za-
sedanjem na sedežu družbe.

Coca-Cola Beverages, d.d.
Uprava družbe

Ob-70097
Na podlagi določb statuta nadzorni svet

sklicuje

7. skupščino
delničarjev delniške družbe

Komunaprojekt d.d.
v sredo, dne 26. 6. 2002 ob 12. uri v

prostorih Izuma v Mariboru, Prešernova uli-
ca 17 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

1.1. Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine.
1.2. Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine je imenova-

na Tatjana Kosmač,
– za dve preštevalki glasov: Gizela Jan-

žekovič, Nevenka Jerič,
– za zapisničarko Marta Topič.
Vabljeni notar je Stanislav Bohinc.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: delničarji potrdijo pre-

dlagani dnevni red.
3. Seznanitev skupščine s poročilom

nadzornega sveta in sprejetim letnim poro-
čilom za leto 2001.

4. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice direktorju in članom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
Komunaprojekt d.d. za poslovno leto 2001
v višini 2,523.553,48 SIT se uporabi tako,
da se v celoti odvede v zakonske rezerve
družbe.

Direktorju družbe in članom nadzornega
sveta se podeli razrešnica, s čimer se potr-
di in odobri njihovo delo v poslovnem letu
2001.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

6. Informacija o gospodarskem načrtu za
leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me informacijo o gospodarskem načrtu za
leto 2002.

7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina družbe za le-

to 2002 za revizorja imenuje Iteo-Abeceda
podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova ulica 28, Ljubljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan sklica
skupščine ali njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico je pisna prijava udeležbe v
tajništvu družbe tri dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, letnim poročilom, revizijskim poroči-
lom, poročilom nadzornega sveta, besedi-
lom predlaganih sprememb statuta in drugo
dokumentacijo je delničarjem od objave skli-
ca skupščine dalje dostopno na vpogled na
sedežu družbe v pravni pisarni vsak delav-
nik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu dru-
žbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Komunaprojekt d.d. Maribor
predsednik nadzornega sveta:

Peter Kocmut

Ob-70098
Na podlagi 28. člena statuta družbe Ma-

riborski vodovod, javno podjetje, d.d., Mari-
bor, Jadranska cesta 24, uprava družbe skli-
cuje

7. skupščino družbe
Mariborski vodovod, javno podjetje,

d.d., Maribor
Skupščina bo v torek, 2. 7. 2002 ob 10.

uri, na sedežu družbe na Jadranski cesti 24
v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in v
skladu s poslovnikom skupščini predseduje
predsednik nadzornega sveta Milan Petek.

V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli
Borisa Faturja za predsednika ter Metko Fo-
šnarič in Marto Kregar-Danč za preštevalki
glasov.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
prečiščenega besedila statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
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dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme preči-
ščeno besedilo statuta družbe z upošteva-
njem sprejetih sprememb in dopolnitev, ki
ga podpiše predsednik skupščine.

3. Seznanitev z letnim poročilom o po-
slovanju družbe v letu 2001 in poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poro-
čila družbe.

Predlog sklepa: skupščina se je seznani-
la z letnim poročilom o poslovanju družbe v
letu 2001 in s poročilom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila družbe za leto
2001.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ter na osnovi statuta dru-
žbe se bilančni dobiček na dan 31. 12.
2001, v skupnem znesku 167,948.292,45
SIT, uporabi za:

– dividende delničarjem v znesku
30,896.254 SIT,

– statutarne rezerve v znesku
50,000.000 SIT,

– druge rezerve v znesku
87,052.038,45 SIT.

Bruto dividenda na delnico znaša 97,40
SIT in se v 30 dneh od sklepa skupščine
izplača delničarjem, ki so bili na dan skup-
ščine vpisani v delniško knjigo.

Predlog sklepa: upravi – direktorju dru-
žbe in članom nadzornega sveta skupščina
podeljuje razrešnico za njihovo delo v po-
slovnem letu 2001.

5. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2002 imenuje dru-
žbo ITEO Abeceda, d.o.o. Ljubljana, PE Ma-
ribor.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi

sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2001 in poročilo nadzornega sveta o potr-
ditvi letnega poročila ter besedilo predlaga-
nih sprememb in dopolnitev statuta družbe
so na vpogled delničarjem v tajništvu druž-
be na Jadranski cesti 24 v Mariboru, vsak
delovni dan od dneva objave skupščine, od
10. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe), ki
bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Vabljene prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da
so o njih pravočasno obveščeni vsi delni-
čarji, pisno sporočijo upravi družbe v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predlo-
ženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka skup-
ščine prosimo udeležence, da pridejo na

skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja zaradi prevzema gradiva in vzpostavi-
tve evidenc.
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.

uprava – direktor družbe:
Stanislav Jecelj, univ. dipl. ekon.

Ob-70104
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 31. člena statuta družbe
ravnatelj delniške družbe EGP Embalažne-
ga grafičnega podjetja d.d. Škofja Loka, skli-
cuje

10. skupščino delničarjev
EGP Embalažnega grafičnega podjetja

d.d. Škofja Loka,
ki bo v sredo, dne 3. 7. 2002 ob 9. uri v

prostorih družbe, sejna soba, Kidričeva ce-
sta 82, Škofja Loka.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina se seznani,

da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina sprejema predlog za izvolitev
predsednika skupščine in preštevalca gla-
sov.

2. Obravnava in sprejem predloga upo-
rabe bilančnega dobička za leto 2001 ter
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu

Predlog sklepa:
1. Celotni bilančni dobiček v skupnem

znesku 215,853.718,79 SIT, od česar je
preostanek čistega dobička za poslovno le-
to 2001 42,965.655,96 SIT, znesek
172,888.062,83 SIT pa predstavlja prene-
seni čisti dobiček iz preteklih let, se prene-
se v naslednje obdobje kot preneseni dobi-
ček.

2. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov v poslov-
nem letu 2001.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: Nadzorni svet predlaga
skupščini družbe, da za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za poslovno leto 2002
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe od 3. 6. 2002
dalje vsak delovni dan od 9. do 12. ure

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji , ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 23. 6. 2002 ter njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, pod pogojem, da naj-
manj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali po pooblaščencu. Pooblastilo mora
bit pisno in pred začetkom skupščine pre-
dloženo družbi.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 25% zastopanega osnovnega ka-
pitala.

EGP d.d. Škofja Loka
mag. Jure Žakelj
ravnatelj družbe

Ob-70293
Na podlagi točke 6.4.1. in 6.4.2. Statu-

ta družbe Termoplasti-Plama d.d. sklicujeta
uprava in nadzorni svet

6. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,

Podgrad,
ki bo v četrtek, 4. 7. 2002 ob 11. uri na

sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev članov delovnega pred-
sedstva.

Na predlog uprave se izvoli delovno
predsedstvo skupščine v sestavi: predse-
dnik skupščine Janičijevič Vesna, prešte-
valca glasov Vidmar Viljem in Renko Mag-
da, zapisnikar za potrebe družbe Samsa
Karmen. Na seji je prisoten notar Aleksan-
der Ternovec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 2001 s poslov-
nim poročilom nadzornega sveta za leto
2001 in poročilom o reviziji računovodskih
izkazov za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: sprejme se letno poročilo
uprave za poslovno leto 2001 s poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom o
računovodskih izkazih družbe v predlože-
nem besedilu.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in pokrivanju izgub iz preteklih let
ter o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini družbe, da sprejme:

1. Sklep o uporabi bilančnega dobička
iz poslovanja za leto 2001 in pokrivanju
izgub iz preteklih let:

Ustvarjeno izgubo iz leta 2000 v višini
27,183.732,65 SIT, izgubo iz l. 1999 v
višini 37,811.574,53 SIT, izgubo iz l.
1998 v višini 19,771.255,83 SIT in reva-
lorizacijo popravka izgub iz let 2000,
1999, 1998 v skupni višini
13,168.164,90 SIT bo delniška družba
pokrila v breme prenesenega čistega do-
bička iz prejšnjih let v višini 11,356.896,37
SIT in v breme splošnih prevrednotovalnih
popravkov vpoklicanega kapitala višini
86,577.831,54 SIT.

2. Sklep o podelitvi razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslov-
no leto 2001:

Upravi in članom nadzornega sveta dru-
žbe se podeli razrešnica za poslovno leto
2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predloga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za revidiranje po-
slovnega poročila v letu 2002 se imenuje
revizijska hiša Iteo-Abeceda, podjetje za re-
vizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini družbe, da sprejme sklep o spremem-
bah in dopolnitvah statuta družbe:

1. Sprejmejo se spremembe statuta z
vsebino, ki je priloga 1 tega sklepa.

2. Na podlagi sprememb statuta, spreje-
tih pod točko 1. tega sklepa se določi pre-



Stran 4208 / Št. 48 / 31. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

čiščeno besedilo statuta z vsebino, ki je
priloga 2 tega sklepa.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Na osno-
vi točke 6.3.1 Statuta družbe nadzorni svet
določa, da so pooblastila za zastopanje na
skupščini družbe veljavna tudi brez overitve
pri notarju. Pooblastilo mora biti dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega razmer-
ja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 30. 6. 2002 vpisani v delniško knji-
go in ki pisno prijavo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.

Glasuje se javno, z glasovnicami, ose-
bno, ali po pooblaščencu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure v tajništvu družbe.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
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.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Termoplasti - Plama, d.d.
uprava

Miroslav Drašček
predsednik nadzornega sveta

Jernej Kralj

Ob-70302
Uprava družbe Gradis, gradbeno podje-

tje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove briga-
de 11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na
sejo

skupščine družbe
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,

d.d., Ulica Gradnikove 11, 1000
Ljubljana

Uprava sklicuje skupščino, dne 2. 7.
2002, ob 12. uri, v poslovnih prostorih GIZ
Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134 a (sejna
soba, 1. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skup-
ščine glede notarja, ki bo pisal zapisnik.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Silvan Jakin, odvetnik iz Ljublja-
ne.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Corel Urška.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila

preštevalcev glasov, predsednik skupšči-
ne ugotovi, da je skupščina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Seznanitev z revizijskim poročilom

Ernst&Young za leto 2001.
6. Sprejem letnega poročila uprave za

leto 2001.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 2001.
7. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-

ga dobička ter o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12.

2001 v višini 227,114.778,55 SIT ostane
nerazporejen.

Predlog sklepa:
2. Skupščina podeljuje razrešnico upra-

vi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.

8. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa : na predlog nadzorne-

ga sveta se imenuje za revizorja družbe za
leto 2002, revizorska hiša Ernst&Young
d.o.o. iz Ljubljane.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
bo shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depot-
ni družbi in, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzame-
jo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega re-
gistra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega re-
da, za katere želijo, da so o njih pravoča-
sno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporo-
čijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi pol urni odmor, po
katerem se skupščina ponovno sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Gradis, gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.

predsednik uprave:
Janez Režun

Ob-70315
Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ

– Projektvno podjetje Ljubljana, d.d., upra-
va sklicuje

8. sejo skupščine družbe
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana

d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana,
ki bo dne 2. 7. 2002 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, 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.,
– preštevalca glasov: Edmund Škerbec,

univ. dipl. inž., Slavko Pečnik, univ. dipl.
inž.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

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).

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: bilančni
dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2001
znaša 14,159.148,26 SIT, se uporabi za
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 Plus Revizija, d.o.o., Beži-
grad 1, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
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
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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.

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 eno uro 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.

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d.

direktor:
Dušan Zajc, univ. dipl. inž.

Št. 1729/02 Ob-70323
Na podlagi 20. člena Statuta družbe Gra-

dis Inženiring d.d. Ljubljana, uprava družbe
vabi delničarje na

7. sejo skupščine
družbe Gradis inženiring d.d. Ljubljana,

ki bo v torek, 2. 7. 2002 ob 9. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, na Letališki
33, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Matjaža Logarja, univ. dipl.
prav., za preštevalki glasov pa Alenko Pro-
sen in Renato Godec. Skupščini bo prisos-
tvovala notarka Nada Kumar.

3. Skupščina se seznani s Poročilom NS
o preveritvi letnega poročila za leto 2001.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
uspeha in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in NS
se ugotovljena izguba za poslovno leto 2001
v znesku 151,286.811,35 SIT pokrije skla-
dno s 5. točko Poročila NS o preveritvi let-
nega poročila za leto 2001, v predlaganem
besedilu. Skupščina s sprejemom tega skle-
pa vsem članom uprave družbe in vsem čla-
nom NS podeli razrešnico za poslovno leto
2001.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje KPMG Slovenija d.o.o.
management, consulting in revizija, Ljublja-
na.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog NS se Marija

Demšar ponovno imenuje za člana NS, za
mandatno obdobje štirih let.

7. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in NS
se sprejmejo spremembe in dopolnitve Sta-
tuta v predlaganem besedilu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniško knji-
go po stanju zadnjega dne prijave na skup-
ščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Mariji Demšar, vsak delovni dan od 10. do
14. ure, po predhodni najavi.

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.

Gradis inženiring, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Milan Pukšič, inž. grad.

Ob-70325
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 53. člena statuta družbe
Domel holding družba pooblaščenka
d.d. uprava sklicuje

4. skupščino delniške družbe,
ki bo v torek 2. 7. 2002 ob 18.30 v

Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39, Že-
lezniki, z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvolijo se predlagani organi
skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2001 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom uprave za leto 2001 in pisnim poro-
čilom nadzornega sveta za leto 2001. Skup-
ščina na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta k predlogu uprave o uporabi
bilančnega dobička sprejme sklep, da se
bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja

na dan 31. 12. 2001, ki je izkazan v znesku
384,136.870,47 SIT, od tega znaša preo-
stanek čistega dobička za poslovno leto
2001 znesek 361,654.828,20 SIT, zne-
sek 22,482.042,27 SIT pa predstavlja pre-
neseni dobiček iz prejšnjih, uporabi tako:

a) da se lastnikom delnic razdeli 80 SIT
bruto dividende na delnico, kar znese
45,708.000 SIT, in sicer v breme nerazde-
ljenega dobička iz leta 1998 v višini
1,503.057,45 SIT in v breme revalorizacije
nerazporejenega čistega dobička iz leta
1998 v višini 381.457,16 SIT, ter v breme
nerazporejenega čistega dobička iz leta
1999 v višini 6,360.939,58 SIT in v breme
revalorizacije nerazporejenega čistega do-
bička iz leta 1999 v višini 1,051.018,04
SIT, ter v breme nerazporejenega čistega
dobička iz leta 2000 v višini 12,322.962,65
SIT in v breme revalorizacije nerazporejene-
ga čistega dobička iz leta 2000 v višini
862.607,39 SIT, ter v breme čistega do-
bička v letu 2001, ki je znašal
361,654.828,20 SIT, in sicer v višini
23,225.957,73 SIT.

b) da preostali bilančni dobiček po revi-
diranem letnem obračunu za leto 2001 v
znesku 338,428.870,50 SIT ostane neraz-
porejen (se prenese v naslednje obdobje
kot preneseni dobiček).

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine, in sicer najkasneje do
26. 7. 2002.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel holding
družba pooblaščenka d.d. v poslovnem letu
2001 in se upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2001 podeli razre-
šnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2002 se imenu-
je revizijska družba PriceWaterhouseCoop-
ers d.o.o. iz Ljubljane.

4. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v neto višini, za predse-
dnika nadzornega sveta 200 EUR, za člane
nadzornega sveta pa 150 EUR, za vsako
sejo, preračunano v tolarje po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan izplačila sejni-
ne. Sejnine se pričnejo izplačevati po ime-
novanju novega nadzornega sveta v prihod-
njem letu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skup-
ščini predhodno pisno najavijo upravi dru-
žbe najkasneje v roku tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 29. 6.
2002. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna poobla-
stila. Udeležba na skupščini brez predho-
dne pismene prijave ne bo možna.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
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Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu dru-
žbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
Marici Tarfila.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Domel holding družba
pooblaščenka d.d.

uprava

Ob-70336
Na podlagi Statuta delniške družbe Piv-

ka perutninarstvo d.d. in v skladu z določ-
bami Zakona o gospodarskih družbah skli-
cuje uprava

V. skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo

d.d.,
ki bo v petek 5. julija 2002 ob 16. uri, v

sejni sobi na sedežu družbe v Neverkah 30,
6256 Košana.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Vida Gardelin, za preštevalki glasov se
izvoli Mateja Stanič Rudolf iz podjetja RR &
Co. d.o.o. in Dorica Boštjančič. Seji bo pri-
sostvovala vabljena notarka mag. Nina Če-
šarek.

2. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta za poslovno leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim

letnim poročilom za leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.

b) Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 ter jima podeli razrešnico.

3. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagane spremembe in uskladitve
statuta v skladu z zakonom.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2002 se imenuje revizorsko hišo KPMG
Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane.

Predlagatelj sklepov k 1., 2. in 3. točki
je uprava in nadzorni svet, k 4. točki pa
nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno skupaj s
prijavo za udeležbo in uresničevanje glaso-
valne pravice na skupščini družbe, upravi
družbe najpozneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas hranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so pravi-
loma vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo

družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne. Udeleženci se ob prihodu na skupščino
eno uro pred začetkom seje prijavijo v spre-
jemni pisarni in s podpisom seznama prisot-
nih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne
osebe iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Neverkah 30,
v tajništvu uprave, in sicer vsak dan od
11. do 13. ure.

Pivka perutninarstvo d.d.
uprava

Ob-70338
Na podlagi točke 7.2. Statuta družbe

Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko podje-
tje, uprava sklicuje

5. redno sejo skupščine družbe
Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko
podjetje, Velenje, Prešernova 9/A,

3320 Velenje,
ki bo v ponedeljek, 1. julija 2002 ob

9. uri, na sedežu družbe v Velenju, Prešer-
nova 9/a, v sejni sobi, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico/ka skupščine: Sabina

Zakošek,
– preštevalki glasov: Branka Klavž, Vlad-

ka Blagus.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust

Ribič iz Velenja.
2. Sprememba firme in dejavnosti dru-

žbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/2002).

b) Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe v predloženem be-
sedilu 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 Ve-
grad d.d., Prešernova 9/a, Velenje, na dan
31. 12. 2001 369,264.412,62 SIT.

Bilančni dobiček se prenese, torej, se
ne deli.

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 Boniteta d.o.o. iz Velenja.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za člana nadzorne-
ga sveta se imenuje Franc Ješovnik, u.d.e.

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 dopol-
nitev statuta družbe, je na vpogled vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro, v kadrovski
službi podjetja Vegrad, Prešernova 9/a, Ve-
lenje, v času od dneva objave dnevnega re-
da do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
kadrovski službi na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo in so deset dni pred
zasedanjem skupščine vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana
(vpisani vključno do 21. 6. 2002).

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom 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.

Vegrad d.d.
glavna direktorica

Hilda Tovšak

Ob-70339
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 48. člena Statuta Kovi-
noplastike Lož d.d., uprava družbe sklicuje

8. redno skupščino
Kovinoplastike Lož d.d.,

ki bo v četrtek, 4. julija 2002 ob 16. uri,
v prostorih jedilnice družbe v Ložu, Cesta
19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarke.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se,
da je skupščina sklepčna. Za preštevalca
glasov se izvolita Mateja Stanič Rudolf in
Meta Turk. Ugotovi se prisotnost vabljene
notarke mag. Nine Češarek.

2. Predložitev revidiranega letnega po-
ročila in poročila nadzornega sveta in skle-
panje o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice.

Skupščina se je seznanila z revidiranim
letnim poročilom za leto 2001 in s poroči-
lom nadzornega sveta z dne 22. 5. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček znaša

4.308,035.000 SIT.
Delničarjem se za izplačilo dividend raz-

deli revaloriziran nerazdeljen čisti dobiček
iz leta 1995, 1996 in 1997.

Višina dividende znaša 80 SIT bruto na
delnico.

Pravico do dividende imajo imenske del-
nice v lasti pravnih in fizičnih oseb, razen
delnice, ki so v skladu lastnih delnic, na dan
izvedbe skupščine.

Rok za izplačilo dividend delničarjem je
60 dni od dneva sprejetja sklepa na skup-
ščini.

Za izplačilo udeležbe na dobičku se
upravi in nadzornemu svetu razdeli
18,000.000 SIT revaloriziranega čistega
dobička preteklih let.

O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička bo skupščina odločala v naslednjih
letih (preneseni dobiček).

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico čla-
nom uprave in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2001 in s tem potrjuje njihovo
uspešno delo.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta na
predlog delničarjev.

Skupščina ugotovi, da je član nadzorne-
ga sveta mag. Igor Omerza odstopil z dnem
13. 5. 2002.

Predlog sklepa: za novega člana nad-
zornega sveta se z današnjim dnem imenu-
je Gorana Brankoviča. Mandat novemu čla-
nu traja do poteka mandata ostalih članov
nadzornega sveta izvoljenih na skupščini
dne 8. 7. 1999.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2002 revizijsko hišo KPMG
Slovenija d.o.o.

5. Sprememba statuta.
Besedilo predlaganih sprememb je do-

stopno na sedežu družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta družbe po pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške dru-

žbe, vključno s spremembami statuta, revi-
diranim letnim poročilom za leto 2001 in
poročilom nadzornega sveta po 274.a
ZGD-F, je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57,
1386 Stari trg pri Ložu, v vložišču Splošno
kadrovskega sektorja, vsak delovni dan od

11. do 14. ure, od dneva sklica do dneva
zasedanja skupščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine, na upravo dru-
žbe.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Klirinško-depotni družbi d.d., dne 26.
6. 2002 in ki bodo sami ali preko svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pi-
sno prijavili svojo udeležbo na skupščini naj-
manj 3 dni pred dnem sklica skupščine.

Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skup-
ščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci
ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt dve uri pred začetkom skup-
ščine.

Kovinoplastika Lož d.d.
uprava družbe

Ob-70342
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena Statuta Dinos
Holding d.d. Ljubljana, Šlandrova 6,
Ljubljana uprava družbe sklicuje

5. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne 4. 7. 2002 ob 13. uri v poslov-

nih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova
6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsednika skupščine se imenuje
Praviček Anton, verifikacijska komisija v se-
stavi predsednice Marije Žorž in dveh preš-
tevalk glasov Dragice Nemec in Simone Žni-
daršič. Ugotovi se prisotnost vabljene no-
tarke Nade Kumar.

2. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe v predloženem besedilu. Redakcijo in
pripravo prečiščenega besedila statuta na
podlagi teh sprememb in dopolnitev opravi
nadzorni svet.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta z dne 27. 5. 2001, ki se nanaša na
preveritev poročila o poslovanju družbe za
leto 2001.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: ugotovi se bilančni do-
biček za leto 2001 v višini 688,406.121,41
SIT in se uporabi za:

– oblikovanje drugih rezerv iz dobička
558,406.121,41 SIT,

– za druge namene 130,000.000 SIT.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nad-

zornemu svetu.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu družbe za leto
2001.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Razreši se dosedanje člane nadzor-

nega sveta.
b) Za člane nadzornega sveta se za do-

bo 4 let izvoli: Golubič Miroslav, Marjanovič
Dimitrij in Učakar Silvester s 5. 7. 2002.

c) Potrdita se predstavnika predlagana s
strani delavcev, in sicer Praviček Anton in
Zadravec Matko.

7. Določitev sejnine predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina za čla-
ne nadzornega sveta in sicer za predsedni-
ka 60.000 SIT neto in za člane 50.000 SIT
neto.

8. Imenovanje revizorske hiše za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2002 imenuje revizijsko dru-
žbo Iteo -Abeceda d.o.o., Ljubljana.

V skladu z 286. členom ZGD je predla-
gatelj sklepov pod točko 6. in 8. nadzorni
svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa
sta uprava in nadzorni svet.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe Dinos Holding d.d. Ljub-
ljana, Šlandrova 6, v tajništvu, vsak delovni
dan od objave do dneva skupščine med 10.
in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži skupščine ter

uresničuje glasovalno pravico na njej s po-
gojem, da udeležbo najavi, pooblaščenec
pa predloži pisno pooblastilo družbi, najka-
sneje 3 dni pred skupščino.

Udeležencem predlagamo, da se ob pri-
hodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu, in sicer najmanj eno uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.

Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim predla-
ganim sklepom pisno sporočijo upravi v ro-
ku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predlo-
ženi nasprotni predlogi morajo biti obrazlo-
ženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne uro kasneje v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.

Prostor zasedanja skupščine bo odprt
90 minut pred zasedanjem.

Dinos holding d.d. Ljubljana
uprava

Ob-70344
Na podlagi prvega odstavka 13. člena

Statuta družbe Sinet, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrastnik,
uprava sklicuje



Stran 4212 / Št. 48 / 31. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9. skupščino
Sinet d.d., Hrastnik, Grajska pot 8,
ki bo dne 5. 7. 2002 ob 14. uri na

sedežu družbe v Hrastniku, Grajska pot 8 z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– predsedujočega skupščine,
– verifikacijska komisija v sestavi pred-

sednika in dveh preštevalcev glasov (čla-
nov).

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in potrditev letnega poroči-

la družbe za leto 2001 z mnenjem revizorja.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: sprejme in potrdi se letno
poročilo družbe za leto 2001 z mnenjem
revizorja.

3.
1) Sprejem sklepa o delitvi bilančnega

dobička za leto 2001.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: bilančni dobiček iz leta
2001 v višini 22,372.000 SIT se v celoti
prenese v naslednje poslovno leto (prenos
dobička).

2) Podelitev razrešnice upravi družbe za
leto 2001.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina podeli razrešni-
co članom uprave družbe za leto 2001.

4. Odpoklic in imenovanje člana uprave.
Uprava družbe predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: skupščina skladno
s predlogom uprave odpokliče in imenuje
člana uprave družbe.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2002 skupščina imenuje dru-
žbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
in poslovno posvetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 10. do 12. ure, v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetni-
ki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo na skup-
ščini delničarji ali njihovi zastopniki ali poo-
blaščenci, ki najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine upravi delniške družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure (30 minut) pred zaseda-
njem, zaradi vzpostavitve evidenc in more-
bitnega prevzema glasovnic za glasovanje
na skupščini.

Sinet d.d.
uprava

Št. 20/2002 Ob-70345
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe

Geodetskega zavoda Slovenije d.d., sklicu-
je uprava družbe

5. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod

Slovenije d.d., Ljubljana.
Skupščina bo v četrtek, 4. 7. 2002 ob

12. uri v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni no-

tar.
2. Letno poročilo za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z

letnim poročilom družbe za leto 2001, revi-
zijskim poročilom in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Delitev bilančnega dobička in podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave družbe se bilančni dobiček v
višini 121,406.193,30 SIT, ki je sestavljen iz
prenesenega dobička iz leta 1999 v višini
14,034.373,94 SIT in prenesenega dobička
iz leta 2000 v višini 51,909.155,43 SIT ter
dobička iz leta 2001 v višini 55,462.663,93
SIT, razdeli na naslednji način:

– za izplačilo dividend vseh delnic dru-
žbe se nameni znesek v višini 22,789.200
SIT,

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta v bruto znesku 3,100.000 SIT in
udeležbo uprave na dobičku v bruto znesku
900.000 SIT,

– za druge rezerve iz dobička v višini
60,703.096,65 SIT,

– preostali del dobička v višini
33,913.896,65 SIT se razporedi v prene-
seni dobiček družbe.

Za izplačilo prvih dveh alinej se porabi
14,034.373,94 SIT prenesenega dobička
iz leta 1999 in 12,754.826,06 SIT prene-
senega dobička iz leta 2000.

Skladno z navedenim se za izplačilo divi-
dend nameni del celotnega dobička v višini
22,789.200 SIT tako, da dividenda na eno
delnico znaša 60,00 SIT bruto. Dividende se
izplačajo delničarjem, ki so vpisani kot imet-
niki delnic družbe pri Klirinško depotni dru-
žbi, d.d. na dan 8. 7. 2002. Dividenda bo
izplačana v 60 dneh od dneva skupščine.
Dividende, ki bi pripadale delnicam iz sklada
lastnih delnic, se ne izplačajo in se za ta
znesek poveča nerazporejeni dobiček.

Nagrada iz druge alinee se lahko na pod-
lagi posebne pisne zahteve posameznega
upravičenca, ki jo ta predloži upravi družbe
v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa,
izplača tudi v delnicah družbe iz sklada la-
stnih delnic. Delnice se v tem primeru obra-
čunajo po borzni ceni na dan vložitve zahte-
ve.

Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave družbe za po-
slovno leto 2001.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta ter čistopis statuta

družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., v
predloženi obliki.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta zaradi prenehanja mandata doseda-
njim članom nadzornega sveta skupščina
imenuje za člane nadzornega sveta pred-
stavnike delničarjev: Aljošo Uršiča, Darka
Torkarja, Sonjo Dolčič in Janeza Stanovni-
ka.

Novi člani nadzornega sveta so imeno-
vani za mandatno obdobje štirih let, njihov
mandat pa nastopi z dnem imenovanja na
skupščini.

6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2001 imenuje revizijska
družba »Dinamic«, Novo mesto.

Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov, letno poročilo uprave, sk-
lep nadzornega sveta o potrditvi letnega po-
ročila in poročilo nadzornega sveta o pre-
gledu letnega poročila je na vpogled vsem
delničarjem vsak delovni dan med 8. in
14. uro na sedežu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge na sedežu družbe.

Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skup-

ščine se lahko udeležijo s pravico glasova-
nja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziro-
ma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo družbi najkasne-
je tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti tudi pisno poobla-
stilo. Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso del-
ničarji.

Način glasovanja: glasuje se osebno ozi-
roma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki se prejme ob vstopu
na skupščino.

Zasedanje: prostor, kjer bo potekala se-
ja skupščine, bo odprt pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje (drugi sklic) istega dne, ob 13. uri v
istem prostoru, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava

Ob-70346
Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške

družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja Lo-
ka, Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka, uprava
sklicuje

8. redno skupščino
delničarjev LTH Škofja Loka, d.d.,
ki bo 3. 7. 2002 ob 12. uri na sedežu

družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66 in predla-
ga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsedujočo skupščine se izvoli Marjeta
Cesar Janežič, za dve preštevalki glasov se
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izvolita Mojca Rakovec in Marjeta Hudolin.
Sejo bo spremljal vabljeni notar Vojko Pin-
tar, ki bo sestavil notarski zapisnik.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, poročilom nadzornega sveta in po-
delitev razrešnice.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta. Upravi in nadzornemu svetu se pode-
li razrešnica.

3. Imenovanje revizorja poslovanja za le-
to 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja poslovanja družbe v letu
2002 imenuje revizijsko družbo: EBIT
d.o.o., Revizija, računovodske storitve in
davčno svetovanje, Trg mladosti 6, 3320
Velenje.

4. Spremembe dejavnosti in statuta druž-
be LTH Škofja Loka d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dejavnost in statut družbe se spre-
menita v skladu s predlogom uprave in nad-
zornega sveta, objavljenim v gradivu skup-
ščine.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe v 4. nadstropju po-
slovne stavbe, vsak delovnik med 9. in 12.
uro v času od 31. 5. 2002 do vključno 3. 7.
2002. Tam je dostopno tudi besedilo predla-
ganih sprememb statuta, letno poročilo za le-
to 2001 in poročilo nadzornega sveta.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in od-
dani v 7 dneh po objavi sklica v tajništvu
uprave družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini dru-
žbe imajo delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki so vpisani v knjigo delničarjev na
dan objave sklica in katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela na sedež družbe
vsaj 3 delovne dni pred skupščino.

Pooblaščenci morajo predložiti pisna po-
oblastila.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine dol-
žni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

Uprava LTH Škofja Loka, d.d.

Ob-70348
Na podlagi 79. člena statuta Cestnega

podjetja Ljubljana družba pooblaščen-
ka, d.d., sklicuje uprava

3. skupščino delničarjev
ki bo v petek 1. 7. 2002 v sejni sobi

Slovenskih cestnih podjetij v 3. nadstropju
na Dunajski 56 v Ljubljani s pričetkom ob
18. uri in naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje organov skupščine in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi pri-
sotnost delničarjev na skupščini in sklep-
čnost, za predsednika skupščine se izvoli
Mihaela Bizjaka, za preštevalki Matejo Sta-
nič-Rudolf iz podjetja RR & CO, d.o.o. in
Majdo Volaj, seji prisostvuje notarka mag.
Nina Češarek.

2. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-

ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe za leto 2001.

Predlog sklepov: celotni bilančni dobi-
ček, ki znaša skupno 341,206.000 SIT, ki
se sestoji iz dobička iz leta 2001 v višini
210,734.000 SIT in prenesenega čistega
dobička ter valorizacijskih popravkov iz prej-
šnjih let v višini 130,472.000 SIT se upora-
bi takole:

a) 83,890.000 SIT se nameni za divi-
dende, ki so že bile izplačane na podlagi
skupščinskega sklepa z dne 11. 9. 2001;

b) 107,131.150 SIT se nameni delni-
čarjem družbe za dividende;

c) preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 150,184.850 SIT se prenese v nasled-
nje obdobje kot preneseni dobiček in o njem
se bo odločalo v naslednjih letih.

d) dividenda na delnico je 350 SIT bru-
to. Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so bili lastniki delnic na dan 1. 7. 2002 in
delničarji razreda C, ki so postali lastniki
delnic na podlagi izdaje delnic razreda C v
letu 2002. Dividende se izplačajo lastnikom
30. 9. 2002, lastnikom delnic razreda C –
izdanih v 2002, pa v roku 8 dni po vpisu
lastništva v delniško knjigo, če bo vpis izvr-
šen po navedenem datumu.

e) upravi družbe in nadzornemu svetu
družbe se za leto 2001 podeli razrešnica.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2002 se imenuje Revizijska družba
Podboršek revizija in davčno svetovanje,
d.o.o., Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Predlagatelj sklepa za 4. točko dnevne-
ga reda je nadzorni svet, za ostale točke
dnevnega reda pa uprava in nadzorni svet.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo 21. 6. 2002 in ki pisno pri-
javo za udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko, dostavijo družbi naj-
kasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine
se lahko v imenu dleničarjev udeleži poo-
blaščenec ali zakoniti zastopnik, ki ima pi-
sno pooblastilo, katerega je dostavil družbi
v roku za prijavo udeležbe na skupščini.

Istovetnost prijavljeni dokazujejo z veljav-
nim osebnim dokumentom.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
vzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino, vključno z revidi-
ranim letnim poročilom za 2001 in poroči-
lom nadzornega sveta, se nahaja na sedežu
družbe, v tajništvu direktorja podjetja in je
na vpogled delničarjem družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure pri Majdi Volaj.

Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje v
7 dneh po objavi sklica skupščine.

Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.

uprava družbe

Ob-70349
Na podlagi 43. člena statuta družbe Ce-

stno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana, Sto-
lpniška 10, sklicuje uprava družbe

3. skupščino delničarjev
Cestnega podjetja Ljubljana, d.d.,
ki bo 1. 7. 2002 v sejni sobi Slovenskih

cestnih podjetij v 3. nadstropju na Dunajski
56 v Ljubljani s pričetkom ob 16. uri in
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje organov skupščine in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklep-
čnost, za predsednika skupščine se izvoli
Mihaela Bizjaka, za preštevalki Matejo Sta-
nič-Rudolf iz podjetja RR & CO, d.o.o. in
Majdo Volaj, seji prisostvuje notarka mag.
Nina Češarek.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2001.

Predlog sklepa: celotni bilančni dobiček
po stanju 31. 12. 2001, ki znaša
1.736,832.000 SIT in se sestoji iz bilan-
čnega dobička iz leta 2001 v višini
206,917.000 SIT in prenesenega čistega
dobička ter valorizacijskih popravkov iz prej-
šnjih let v višini 1.529,915.000 SIT, se upo-
rabi na naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini
244,435.450 SIT se razdeli delničarjem v
obliki dividende, ki znaša 350 SIT bruto na
delnico;

– del bilančnega dobička v višini
4,105.000 SIT se izplača za nagrade nad-
zornemu svetu v skladu s 55. členom sta-
tuta družbe, del bilančnega dobička v viši-
ni 8,690.000 SIT pa se izplača kot nagra-
de upravi in delavcem družbe po predlo-
gu uprave v skladu s 54. členom statuta
družbe;

– preostali del bilančnega dobička v viši-
ni 1.479,602.550 SIT se prenese v nasled-
nje obdobje kot preneseni dobiček in o njem
se bo odločalo v naslednjih letih.

Izplačilo dividend se izvrši iz prenesene-
ga čistega dobička leta 1996 v njegovi re-
valorizirani vrednosti in delno iz prenesene-
ga revaloriziranega dobička leta 1997, na-
grade pa se izplačajo iz prenesenega reva-
loriziranega dobička leta 1997.

Do dividend so upravičeni delničarji, ki
so na dan skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe. Dividende in nagrade se izpla-
čajo 30. 9. 2002.

Skupščina delničarjev podeljuje razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001.

3. Pridobivanje in umik lastnih delnic dru-
žbe.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem preu-
darku in v dobro družbe kupi lastne delnice
družbe pod naslednjimi pogoji:

– skupni nominalni znesek kupljenih la-
stnih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala družbe;

– najnižja cena delnice je nominalna vre-
dnost delnice, najvišja cena delnice je knji-
govodska vrednost delnice;
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– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;

– pooblastilo za pridobivanje lastnih del-
nic velja 18 mesecev od dneva sprejema
sklepa.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
kupi lastne delnice od delničarjev družbe,
ki imajo v lasti najmanj 3% vseh delnic dru-
žbe in da po izvršenem nakupu kupljene
lastne delnice umakne brez nadaljnega skle-
panja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za poslovno leto 2001 se ime-
nuje Revizijska družba Podboršek revizija in
davčno svetovanje, d.o.o., Gradnikove bri-
gade 4, Ljubljana.

Predlagatelj sklepov za 4. točko dnev-
nega reda je nadzorni svet, za ostale točke
dnevnega reda pa uprava in nadzorni svet.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo 21. 6. 2002 in ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali
s priporočeno pošiljko, dostavijo družbi, naj-
kasneje 3 dni pred skupščino. Skupščine
se lahko v imenu delničarjev udeleži poo-
blaščenec ali zakoniti zastopnik, ki ima pi-
sno pooblastilo, katerega je dostavil družbi
v roku za prijavo udeležbe na skupščini.
Istovetnost prijavljeni dokazujejo z veljavnim
osebnim dokumentom.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
vzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino, vključno z revidi-
ranim letnim poročilom za 2001 in poroči-
lom nadzornega sveta, se nahaja na sedežu
družbe, v tajništvu direktorja podjetja in je
na vpogled delničarjem družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure pri Majdi Volaj.

Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje v
7 dneh po objavi sklica skupščine.

Uprava Cestnega podjetja
Ljubljana, d.d.

Ob-70362
Na podlagi točke 6.4 in 6.5 statuta del-

niške družbe ITEO svetovalni institut d.d. in
v skladu z določbami Zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

VI. sejo s kupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut

d.d.,
ki bo v sredo, dne 3. julija 2002 ob

10. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednico skupščine imenuje Nevena Tea
Gorjup in za preštevalke glasov Stanka Za-
jec, Katjuša Derenda in Bernarda Kokol.
Seji prisostvuje vabljen notar Miro Košak.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2002, pisnega poročila

nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom veljavnega zakona o gospodarskih dru-
žbah skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 in jima podeljuje razrešnico.

3. Razporeditev bilančnega dobička za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček za
poslovno leto 2001 v višini 74,466.173
SIT prenese v prihodnje leto. Preneseni
dobički iz preteklih poslovnih let, ki zna-
šajo 90,973.730 SIT se namenijo za po-
večanje kapitala družbe iz sredstev druž-
be.

4. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa 4.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se osnovni kapital dru-
žbe, ki je bil v skladu s sprejetimi sklepi na
V. seji skupščine zmanjšan iz 153,380.000
SIT na 139,460.000 SIT, poveča s preobli-
kovanjem postavk kapitala družbe iz revidi-
rane bilance stanja na dan 31. 12. 2001 v
znesku 139,460.000 SIT tako, da se v
osnovni kapital preoblikuje:

– nerazporejen dobiček iz poslovnega
leta 1997 v znesku 90,585.843 SIT,

– revalorizacijski popravek nerazporeje-
nega dobička iz poslovnega leta 1997 v
znesku 45,414.157 SIT,

– druge rezerve iz dobička v znesku
1,361.176 SIT,

– revalorizacijski popravek drugih rezerv
iz dobička v znesku 2,098.824 SIT.

Osnovni kapital družbe po izvršenem po-
večanju znaša 278,920.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se v skla-
du z 309. členom in drugim odstavkom 341.
člena ZGD izvede z izdajo 139.460 novih
navadnih, prosto prenosljivih, upravljalskih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT. Delnice v postopku povečanja
osnovnega kapitala so polno vplačane z vpi-
som sklepa o povečanju osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe v register.

Osnovni kapital družbe po povečanju je
razdeljen na 278.920 navadnih, prosto pre-
nosljivih, upravljalskih imenskih delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT, ki imajo ena-
ke pravice kot delnice prve izdaje.

Delničarjem pripadajo nove delnice na
podlagi 338. člena ZGD v sorazmerju z nji-
hovimi deleži v dosedanjem osnovnem ka-
pitalu družbe po stanju na dan 3. 7. 2002,
to je na dan sprejetja sklepa o povečanju
osnovnega kapitala iz sredstev družbe na
skupščini, in sicer tako, da vsak delničar,
imetnik ene delnice prejme v postopku po-
večanja kapitala na vsako sedanjo eno del-
nico še eno novo delnico družbe. Lastne
delnice družbe so pri povečanju osnovnega
kapitala iz sredstev družbe udeležene, v
skladu s 341. členom ZGD v sorazmerju z
njihovimi dosedanjimi deleži v dosedanjem
osnovnem kapitalu družbe na dan izvedbe
skupščine.

Razmerja pravic dosedanjih delničarjev
iz delnic se v skladu s 342. členom ZGD s
povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev
družbe ne bodo spremenile.

Nove delnice sodelujejo v dobičku cele-
ga poslovnega leta, v katerem bo sprejet
sklep o povečanju osnovnega kapitala.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala
in sklep o uporabi dobička bosta v skladu s
343. členom ZGD nična, če sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala v treh mesecih po
sprejemu ne bo vpisan v sodni register. Ta
rok pa ne teče, dokler teče na sodišču mo-
rebitna izpodbojna ali ničnostna tožba.

Predlog sklepa 4.2 : po vpisu sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v register bo
uprava izvršila ustrezne aktivnosti za izved-
bo izdaje novih delnic, ki bodo izdane v
nematerializirani obliki z vpisom v centralni
register pri Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana. Nalog za vpis novih delnic bo dru-
žba izdala najpozneje v roku 15 dni po vpisu
sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz
sredstev družbe v sodni register. Skupščina
pooblašča Klirinško depotno družbo d.d.
Ljubljana, da v imenu in za račun delničarjev
družbe izvrši prevzem novo izdanih delnic
družbe v postopku povečanja osnovnega
kapitala družbe iz sredstev družbe, ki bodo
izdane v skladu z določili 338. člena zako-
na o gospodarskih družbah.

Povečanje osnovnega kapitala se objavi
v Uradnem listu RS. Uprava bo pooblastila
KDD, da delničarjem, ki so vpisani v delni-
ško knjigo družbe na dan povečanja osnov-
nega kapitala, izda potrdila o novo izdanih
delnicah družbe.

Predlog sklepa 4.3: skupščina soglaša,
da je revizijo bilance stanja na podlagi kate-
rega je izvršeno povečanje kapitala, opravil
revizor, ki je sicer opravil v poslovnem letu
2001 revizijo letnega poslovanja za družbo
po sklepu skupščine in da ta opravi tudi
revizijo stvarnega vložka.

5. Predlog sprememb statuta.
Predlog sklepa 5.1: v skladu z izvede-

nim povečanjem kapitala družbe se spre-
meni prvi odstavek točke A poglavja tretjič
statuta osnovni kapital in delnice, tako da
na novo glasi:

A) Osnovni kapital družbe znaša
278,920.000 SIT in je razdeljen na
278.920 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo ene del-
nice 1000 SIT.

Predlog sklepa 5.2: v skladu s sprejetim
sklepom 5.1 se izdela prečiščeno besedilo
statuta, ki ga podpiše predsednik skupšči-
ne.

6. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se v skladu z določili 240.
člena ZGD skupščina pooblašča upravo
družbe, da lahko po svojem preudarku in v
dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe
s tem, da najvišja nakupna cena v poslov-
nem letu 2002 ne sme presegati vrednosti
6.000 SIT in v naslednjih mesecih, za kate-
re je dano pooblastilo po tem sklepu, ne
sme presegati knjigovodske vrednosti del-
nice na dan nakupa, najnižja cena pa ne
sme biti manjša kot je nominalna vrednost
delnice družbe.

Postopek in viri za odkup delnic se za-
gotavljajo v skladu z določili ZGD in statuta
družbe.

Uprava družbe je pooblaščena za nakup
lastnih delnic za dobo 18 mesecev.
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7. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da bo z dnem 17. 9. 2002 prenehal man-
dat dosedanjim članom nadzornega sveta
predstavnikom delničarjev, in sicer: Furlan
Izidorju, mag. Klanšek Edu in mag. Zeni
Janezu.

Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se za člane nadzornega
sveta predstavnike delničarjev, za mandat-
no dobo štirih let, s 17. 9. 2002 imenujejo:

1. Furlan Izidor,
2. mag. Klanšek Edo,
3. mag. Zeni Janez.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje revizijsko hišo Rodl&Partner d.o.o.,
Dunajska 129, 1000 Ljubljana.

9. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta in upravi.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta je skupščina sklenila, da
se članom nadzornega sveta in upravi odo-
bri za delo v poslovnem letu 2001 nagrada
v bruto znesku 1,489.390 SIT.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi družbe in ki so pisno
prijavili svojo udeležbo osebno ali s priporo-
čeno pošiljko najpozneje tri dni pred zase-
danjem skupščine upravi družbe ITEO sve-
tovalni institut, d.d.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda, glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem za-
sedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino, katerega sestavni

del so tudi predlagane spremembe statuta
družbe, je na vpogled delničarjem v infor-
mativni pisarni - tajništvu uprave družbe ITEO
d.d., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak
delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave

sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor

Alojz Mihelič

Ob-70405
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih družbah ter v skladu s statutom družbe
Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvor-
ska 8, uprava družbe sklicuje

7. sejo skupščine družbe,
ki bo v petek, 5. 7. 2002 ob 13. uri v

sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava
d.d., Kolodvorska 8.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli: Le-

on Majerič.
Za preštevalki glasov se izvolita: Alek-

sandra Ribarič in Jasmina Pruginič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar

mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega

sveta o preveritvi letnega poročila skupaj z
revizorskim poročilom o poslovanju družbe
v letu 2001.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani ter potrdi pisno poročilo nadzorne-
ga sveta družbe z dne 19. 5. 2001 o preve-
ritvi sestavljenega letnega poročila za leto
2001 skupaj z revizijskim poročilom.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička družbe za leto 2001 in o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.

Predlogi sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in ob potr-

ditvi predloga uprave s strani nadzornega
sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno
leto 2001 v višini 95,143.283,12 SIT ne-
razporejen.

b) Skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto
2001.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta.

5. Imenovanje revizorja delniške družbe
za leto 2002 in 2003.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
Elektromaterial Lendava d.d. se za leto
2002 in 2003 imenuje družba Audit, Dru-
žba za revizijo in svetovanje d.o.o. Murska
Sobota, Lendavska 18.

Letno poročilo o poslovanju skupaj z re-
vizijskim poročilom in pisno poročilo nad-
zornega sveta o preveritvi sestavljenega let-
nega poročila sta delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od 7. do 15. ure v Službi
za organizacijo poslovanja, AOP in splošne
zadeve družbe Elektromaterial na Kolodvor-
ski 8, Lendava.

Spremembe in dopolnitve statuta so del-
ničarjem na vpogled vsak delovni dan od 7.
do 15. ure v Službi za organizacijo poslova-
nja, AOP in splošne zadeve družbe Elektro-
material na Kolodvorski 8, Lendava.

Preostalo gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled vsak delovni dan od 7.
do 15. ure v Službi za organizacijo poslova-

nja, AOP in splošne zadeve družbe Elektro-
material na Kolodvorski 8, Lendava.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov 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
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skup-
ščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju en
glas.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
Službi za organizacijo poslovanja, AOP in
splošne zadeve družbe Elektromaterial pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic za glasovanje na skupščini. Sejna soba
bo odprta 30 minut pred začetkom zaseda-
nja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ni sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne, pol ure ka-
sneje, to je ob 13.30 uri v istih prostorih.
Skupščina bo v tem primeru veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Elektromaterial Lendava d.d.
direktor

Štefan Šoš, univ. dipl. soc.

Ob-70406
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 6.3. člena Statuta delni-
ške družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, skli-
cuje uprava družbe

6. skupščino
delniške družbe Inles d.d.

ki bo v sredo, dne 3. 7. 2002 ob 14. uri
v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska
22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi

skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednico skupščine: Dragica

Abrahamsberg,
– za predsednico verifikacijske komisi-

je: Mateja Stanič-Rudolf,
– za preštevalca glasov: Mojca Adamič

in Miha Klun.
Skupščini bo prisostvovala vabljena no-

tarka mag. Nina Češarek.
2. Predstavitev revidiranega letnega

poročila uprave za leto 2001 in poročila
nadzornega sveta o preveritvi letnega po-
ročila, uporaba bilančnega dobička in po-
delitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe za poslovno leto 2001 zna-
ša 0 SIT.

V skladu z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
poslovno leto 2001.

3. Ugotovitev prenehanja mandata trem
članom nadzornega sveta in izvolitev novih
članov nadzornega sveta ter seznanitev z
imenovanjem člana nadzornega sveta, ki ga
je imenoval svet delavcev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da je
dne 26. 5. 2002 prenehal mandat nasled-
njim članom nadzornega sveta – predstav-
nikov delničarjev: Brane Ambrožič, Milan
Abrahamsberg in Aleksandra Anterič.

Za člane nadzornega sveta – predstavnike
delničarjev se za dobo štirih let izvolijo: Metod
Logar, Rok Habinc in Brane Ambrožič.

Skupščina se seznani z imenovanjem
člana nadzornega sveta, ki ga je imenoval
svet delavcev.

4. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: na predlog nad-
zornega sveta se za revidiranje računovod-
skih izkazov za leto 2002 izbere poobla-
ščeno revizijsko družbo Boniteta družba za
revizijo, podjetniško in poslovno svetovanje
d.o.o., s sedežem v Velenju.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 23. 6.
2002, ter njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki se pisno prijavijo najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničarje oziroma pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti udeležencev in prevzema glasov-
nic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, letnim poročilom, revizijskim mnenjem
in s poročilom nadzornega sveta, ki je pri-
pravljeno v skladu z 274.a členom ZGD, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Inles d.d., Ribnica, Kolodvorska 22, vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Inles d.d.
uprava

Ob-70407
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d., tr-

ženje in inženiring, Šentjur, Ulica L. Dobro-
tinška 15, na podlagi 44. člena Statuta dru-
žbe sklicuje

redno sejo
skupščine družbe Gruda – Jurmes d.d.,

trženje in inženiring, Šentjur,
ki bo dne 4. julija 2002 ob 15. uri v

prostorih hotela Žonta v Šentjurju z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Seji bo prisostvovala notarka Jožica
Škrk.

Predlog sklepa:
1. Izvoli se predlaganega predsednika

skupščine delničarjev in preštevalce glasov.

2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega

dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev se seznani z

letnim poročilom uprave in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta za leto 2001.

2. Skupščina delničarjev na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta k pre-
dlogu uprave o uporabi bilančnega dobička
sprejme sklep, da se bilančni dobiček v
znesku 2,875.341,46 SIT prenese v na-
slednje leto.

3. Podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu družbe za poslovno leto
2001, s katero se potrdi delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta dru-
žbe.

Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev ugotovi, da

je na lastno željo odstopil član NS Darko
Podreberšek iz Ljubljane.

2. Skupščina delničarjev izvoli za no-
vega člana NS Tomaža Gradiška iz Litije.

3. Mandat novoizvoljenega člana NS
traja štiri leta.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko hišo za leto

2002 skupščina družbe imenuje Audit
d.o.o. Lendavska 18, Murska Sobota.

5. Določitev sejnin, nadomestil in nagrad
za člane nadzornega sveta.

Predlog uprave, ki je usklajen z določili v
Republiki Sloveniji, je: sejnina za člane nad-
zornega sveta znaša 40.000 SIT, za pred-
sednika 60.000 SIT bruto in se poveča za
stroške v zvezi z opravljanjem funkcije v skla-
du z veljavno zakonodajo.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Sklepe, navedene pod točko 1, 2 in 5

predlagata skupščini uprava in nadzorni
svet, sklepa pod točko 3 in 4 pa skupščini
predlaga samo nadzorni svet.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, vključno s sprejetim letnim poročilom
in poročilom nadzornega sveta in revizorja
bo delničarjem na voljo v tajništvu na sede-
žu družbe Gruda – Jurmes d.d. v Šentjurju
in v tajništvu na sedežu PE Ljubljana, Trža-
ška 132, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica, do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, ki bodo, na zadnji dan roka
prijave udeležbe na skupščini, vpisani v del-
niško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Pooblastilo pooblaščencev ali zastopni-
kov mora biti pisno in bo shranjeno na se-
dežu družbe.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da pridejo na skupščino
pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavi-
tve evidenc in prevzema glasovnic. Za iden-
tifikacijo je potreben osebni dokument.

Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. uro. V pri-

meru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno sesta-
ne istega dne, pol ure kasneje, v istih pro-
storih. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gruda – Jurmes d.d
predsednik uprave

Rado Tržan, univ. dipl. ek.

Št. 07/34 Ob-70434
Na podlagi določil statuta delniške dru-

žbe GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska c. 19, Bled, sklicuje uprava

5. sejo skupščine družbe
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,

ki bo v četrtek, 4. julija 2002, s pričet-
kom ob 12.30, v prostorih GG Bled, Ljub-
ljanska cesta 19, Bled.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Zdravko Si-
lič, za preštevalki glasov Alenka Bizilj in Edi-
to Mandelc, skupščini bo prisostvovala vab-
ljena notarka Nada Svetina.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
ročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2001 in pozitivno
stališče k poročilu pooblaščenega revizor-
ja.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme sklep, da se bilančni dobiček v
višini 185,750.451 SIT, oblikovan iz prene-
senega dobička preteklih let, revalorizacij-
skega popravka tega dobička in čistega do-
bička za leto 2001 razporedi:

a) za izplačilo dividend delničarjem
43.972,81 SIT revalorizacije nerazporeje-
nega dobička iz leta 1996, 508.275,16
SIT revalorizacije nerazporejenega dobička
iz leta 1997, 5,288.436,28 SIT nerazpore-
jenega dobička iz leta 1998, 8,742.729,26
SIT revalorizacije nerazporejenega dobička
iz leta 1998 in 9,892.586,49 SIT nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1999;

b) za druge rezerve 57,071.000,46 SIT
nerazporejenega dobička iz leta 1999 in
4,828.999,54 SIT revalorizacije nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1999;

c) preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 99,374.451 SIT se prenesa v nasled-
nje leto.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
sprejema sklepa. Do izplačila dividend so
upravičeni delničarji, ki so vpisani kot imet-
niki delnic družbe pri KDD dva delovna dne-
va po skupščini, to je na dan 8. 7. 2002.
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4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 ter jima podeljuje raz-
rešnico.

5. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe GG Bled d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme spremembe in dopol-
nitve statuta v predloženi obliki ter čistopis
statuta.

6. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev treh članov
nadzornega sveta predstavnikov delničar-
jev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina ugotavlja, da se bo dose-
danjim članom nadzornega sveta dne 7. 7.
2002 iztekel mandat, zato skupščina izvoli
za naslednje mandatno obdobje naslednje
člane nadzornega sveta predstavnike delni-
čarjev:

1. Goranka Volf,
2. Jože Legat,
3. Vasilij Koman.

7. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o sejnini čla-
nom nadzornega sveta za vsako sejo, in
sicer:

– za člane 35.000 SIT,
– za predsednika 45.000 SIT.
8. Imenovanje revizorja za revidiranje po-

slovanja GG Bled d.d. za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje po-
slovanja GG Bled d.d. za poslovno leto
2002 revizijsko družbo Euro-In & Partners,
d.o.o., Škofja Loka.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpi-
sani kot imetniki delnic družbe pri KDD na
dan 30. 6. 2002. Pooblastilo mora biti pi-
sno. Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima vsak delničar ali njegov poo-
blaščenec, ki pisno prijavo udeležbe dostavi
družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov: GG Bled, d.d., Ljubljanska c. 19,
4260 Bled, z oznako »za skupščino«.

Udeležence prosimo, da se zaradi ugo-
tavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino bo na vpogled del-
ničarjem vsak delovni dan na sedežu dru-
žbe od 8. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 13. uri. Skup-
ščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava

direktor: Zvone Šolar, dipl. inž.

Št. 138 Ob-70435
Na podlagi 7.3 točke Statuta družbe Ma-

nufaktura, Trgovsko podjetje d.d., Nova
Gorica, Sedejeva ulica 6, sklicuje uprava
družbe

7. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 3. julija 2002 ob 13. uri, v

upravnih prostorih družbe v Novi Gorici, Se-
dejeva ulica 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skup-

ščine se izvoli predlagane kandidate in no-
tarja.

2. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini

45,720.177,48 SIT se uporabi:
– za kritje izgube iz poslovnega leta

2001 v znesku 14,108.242,56 SIT;
– ostanek bilančnega dobička v znesku

31,611.934,92 SIT ostane nerazporejen.
2. Skupščina potrjuje in odobri delo

uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2002.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 2002 se ime-
nuje revizijsko hišo In Revizija d.o.o. Ljub-
ljana, Linhartova 1.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 3. julij 2002 ob

13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 13.30. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.

Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delov-
ne dni pred zasedanjem. Pooblastila mora-
jo biti pisna in ostanejo družbi.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, skla-
dno določilom XII. poglavja Zakona o pre-
vzemih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici na Sedejevi ulici 6,
vsak delovni dan od prvega dne po objavi
sklica, od 8. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v ro-

ku 7 dni, šteto od prvega naslednjega de-
lovnega dne od dne objave sklica, priporo-
čeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Manufaktura, Trgovsko podjetje, d.d.,
Nova Gorica

uprava družbe
Marija Kukanja

Ob-70436
Na podlagi 7. točke Statuta delniške dru-

žbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na

5. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,

ki bo v torek, 2. 7. 2002 ob 12. uri, v
konferenčni dvorani na sedežu družbe v
Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca

glasov po predlogu sklicatelja, seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letne-
mu poročilu, razprava.

3. Obravnava predloga in sprejem skle-
pa o uporabi bilančnega dobička za poslov-
no leto 2001 in odločanje o podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: izhajajoč iz sprejetega
letnega poročila, se bilančni dobiček na pre-
dlog uprave in nadzornega sveta uporabi na
sledeč način:

a) bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2001 znaša 171,156.546,68 SIT, se pre-
nese v naslednje obdobje kot preneseni do-
biček;

b) skupščina družbe podeljuje razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe Arcont
d.d., Gornja Radgona.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe Arcont d.d., Gornja
Radgona, določene v predloženem besedi-
lu predloga sklepov. Skupščina pooblašča
nadzorni svet, da določi prečiščeno besedi-
lo statuta skladno s sprejetimi sklepi skup-
ščine.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da z dnem 24. 8. 2002 preneha mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta,
predstavnikom delničarjev.

Na predlog nadzornega sveta, se za no-
va člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, za mandatno dobo štirih let od
25. 8. 2002, imenuje dr. Norbert Bauer in
Jože Šavel.

Skupščina ugotovi, da je v nadzorni svet
kot predstavnica zaposlenih imenovana Jo-
žica Flisar.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se določi sejnina v neto višini 40.000
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SIT, za predsednika nadzornega sveta pa v
neto višini 50.000 SIT.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, se za revizorja družbe za leto 2002,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlo-

gom sprememb in dopolnitev statuta kakor
tudi letno poročilo uprave in revizijsko poro-
čilo ter poročilo nadzornega sveta, je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v Gor-
nji Radgoni, Ljutomerska c. 29, v tajništvu
uprave, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure.

Pravico udeležiti se skupščine in uresni-
čevati glasovalno pravico, imajo tisti delni-
čarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gra-
divo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obraz-
ložitvijo v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum prese-
ka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.

Arcont d.d., Gornja Radgona
uprava

Ob-70437
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in 25. člena statuta družbe
sklicujem

10. zasedanje skupščine
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 28. 6. 2002, ob 12. uri, v
prostorih družbe, Cesta 24. junija 23, Ljub-
ljana – Črnuče.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovni teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Igor Sekirnik, za preštevalki
glasov Snežano Dragaš in Ano Omahen,
zapisnik vodi notar Boris Lepša.

3. Potrditev predlaganega dnevnega re-
da zasedanja skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 10. zasedanja skupščine.

Dnevni red skupščine:
1. Obravnava poslovnega poročila upra-

ve družbe za poslovno leto 2001, s pisnim
poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2001 in pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe.

2. Obravnava in odločanje o predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša bi-
lančni dobiček družbe RGL d.d., Ljubljana,
za poslovno leto 2001 5,831.845 SIT in da
se bilančni dobiček v celoti razporedi v dru-
ge rezerve iz dobička.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe po-
deljuje razrešnico upravi in članom nadzor-
nega sveta, s katero potrjuje in odobrava
delo uprave in članov nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001.

4. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi višino
sejnine članom nadzornega sveta v višini
100 EUR neto, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banje Slovenije na dan iz-
plačila.

5. Razno.
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,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo za skupščino bo na vpo-
gled na sedežu družbe v tajništvu pri Sneža-
ni Dragaš, v času od 30. 5. 2002 do 26. 6.
2002, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 13. uri. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

RGL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-70438
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe ABC Group, družba pooblaščenka,
Lendavska 11, Murska Sobota in Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava druž-
be

4. skupščino
delničarjev družbe ABC Group, družba
pooblaščenka, Lendavska 11, Murska

Sobota,
ki bo 3. 7. 2002 ob 10. uri v prostorih

ABC Pomurke – International, Mednarodna
trgovina d.d., Lendavska 11, Murska Sobo-
ta.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in izvolijo organi skupščine po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar mag. Andrej Rošker.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.

Skupščina se seznani s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta družbe z dne 27. 5.

2002 ki se nanaša na preveritev Letnega
poročila družbe ABC Group, družba poo-
blaščenka d.d. Murska Sobota, za poslov-
no leto 2001.

2a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno le-
to 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev bilančnega dobička za leto 2001
s predloženim besedilom.

2b) Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi – direktorju in nadzornemu svetu dru-
žbe ABC Group, družba pooblaščenka d.d.
za poslovno leto 2001.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci, ki se upravi dru-
žbe prijavijo najkasneje tri dni pred skup-
ščino. Neposredno ob prihodu na skupšči-
no pa naj se udeleženci skupščine prijavijo
v tajništvu uprave družbe, kjer bodo potrdi-
li prisotnost. Gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave v Mur-
ski Soboti, Lendavska 11. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, se skup-
ščina zopet sestane po preteku ene ure. V
tem primeru je skupščina sklepčna, ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

ABC Group, družba pooblaščenka d.d.
Murska Sobota

uprava družbe – direktor

Ob-70570
Na podlagi 17. člena Statuta delniške

družbe Zmajčkov butik, d.d., Koprska 100,
Ljubljana vabi uprava družbe delničarje na

sejo skupščine družbe
Zmajčkov butik, d.d.,

ki bo 5. 7. 2002 z začetkom ob 10. uri v
sejni sobi na sedežu družbe Koprska 100,
Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in imenuje no-
tarja, po predlogu uprave.

2. Obravnava letnega poročila za leto
2001.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 2001.

3. Poročilo uprave o uvedenem postop-
ku prisilne poravnave s predlogom za pove-
čanje osnovnega kapitala.

Predlog sklepa:
– osnovni kapital družbe se poveča z

izdajo 5.000 novih delnic z nominalno vre-
dnostjo 10.000 SIT vsaka in emisijsko vre-
dnostjo 50,000.000 SIT, ki se v celoti vpla-
ča s konverzijo in cesijo terjatve Pekarna
Vrhnika d.d., Idrijska c. 21, Vrhnika v po-
stopku prisilne poravnave, tako da se osnov-
ni kapital družbe poveča iz dosedanjih
110,280.000 SIT na 160,280.000 SIT;
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– ta sklep velja le pod pogojem, da bo
uspešno izglasovana prisilna poravnava v
postopku St 83/2002;

– nadzorni svet se pooblašča za uskladi-
tev 11. člena statuta družbe, glede uskladi-
tve višine osnovnega kapitala.

4. Sprejem sklepa o odobrenem kapita-
lu.

Predlog sklepa: uprava je pooblaščena,
da v enem letu od sprejema tega sklepa
poveča osnovni kapital za znesek do
80,000.000 SIT. Povečanje kapitala se lah-
ko izvede z izdajo novih delnic za denarne
in/ali stvarne vložke. Dosedanji delničarji
imajo prednostno pravico do vpisa novih
delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 14
od poziva oziroma objave.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče do-

sedanje člane nadzornega sveta – pred-
stavnike lastnikov.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta družbe se za tekoči mandat izvolijo:
– Sosič Slava,
– Samardžija Marinko.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopi-

jo mandat z dnem 6. 7. 2002.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno napovejo na sedežu družbe. Del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob
prijavi izkažejo z osebnimi dokumenti, over-
jenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpiskom iz sodnega registra.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na Koprski
100 od dneva objave tega sklica naprej vsak
dan med 9. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Zmajčkov butik, d.d.,
predsednik uprave

Franci Horjak

Ob-70505
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 8. člena statuta družbe
Pomurska založba d.d. Lendavska 1, 9000
Murska Sobota, uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska

Sobota,
ki bo dne 10. 7. 2002 ob 12. uri na

sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v Mur-
ski Soboti.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in

ugotovi, da je na skupščini zastopana po-
trebna večina delnic, da lahko skupščina
veljavno odloča.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Tratnjek Anico, za prešteval-
ca glasov pa Mičev Cvetko in Rocner Katjo.
Za pristojnega notarja se izvoli Rošker An-
dreja.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
in revizijskega poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila družbe za leto 2001 in re-
vizijskega poročila za leto 2001.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upra-
vi - direktorju družbe in celotnemu nadzor-
nemu svetu za poslovanje iz leta 2001.

5. Sprejem sprememb statuta družbe za-
radi uskladitve z novelo ZGD.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta družbe.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizorska hiša Iteo Abe-
ceda Ljubljana.

7. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta v letu 2002.

Predlog sklepa: za udeležbo na sejah se
članom nadzornega sveta določi sejnina, ki
znaša 30.000 SIT v neto znesku za predse-
dnika in 20.000 SIT neto za člana. Poleg
tega pripada članom tudi povračilo potnih in
drugih stroškov povezanih s prihodom in
udeležbo na seji.

8. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

vsi delničarji in njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pi-
smeno potrdijo vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci se morajo izkazati
s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki
in ga je potrebno predložiti v hrambe na
sedežu družbe 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu pri Anici Tratnjek vsak delovni dan od
7. do 15. ure.

Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi dru-
žbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, vsi sklepi pa se spre-
jemajo z navadno večino oddanih glasov.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna bomo sklicali novo sejo skupščine iste-
ga dne z enakim dnevnim redom ob 13. uri.
Na seji se bo odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Pomurska založba d.d.
Murska Sobota

uprava

Št. 173 Ob-70600
V skladu z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in 40. členom Statuta družbe IGM Za-
gorje, Industrija gradbenega materiala,

d.d., s sedežem Savska cesta 1, Zagorje
ob Savi, uprava ponovno sklicuje

7. sejo skupščine,

ki bo v sredo, 3. 7. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe, Savska cesta 1, Zagorje
ob Savi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine in dveh preštevalcev gla-
sov, imenovanje notarja in pregled dnevne-
ga reda ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se izvoli Staša Lepej, za preštevalki gla-
sov se izvolita Marida Sikovšek Podbregar in
Vojka Bricl in imenuje notarka Marjana Ko-
lenc Rus za sestavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za poslovno leto 2001 in stali-
ščem nadzornega sveta k poročilu o reviziji
računovodskih izkazov za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom in sklepi nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2001 in stališčem nadzornega
sveta k poročilu o reviziji računovodskih iz-
kazov za poslovno leto 2001.

3. Razdelitev dobička in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina potrjuje sklep nadzornega

sveta, da se ugotovljeni bilančni dobiček iz
poslovenga leta 2001 v višini
11,048.051,12 SIT ne razdeli (preneseni
dobiček).

2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2002 imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerje-
va ulica 30, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta, je delničarjem na vpogled v splošno
kadrovski službi družbe, v Zagorju ob Savi,
Savska cesta 1, vsak delovni dan v tednu
od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, na sedež družbe, pošljejo
pisne, razumno utemeljene predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so na dan 31. 5.
2002 vpisani v delniško knjigo vodeno v
centralnem registru pri Klirinško depotni dru-
žbi, d.d. ali njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo člani nad-
zornega sveta in uprava, tudi če niso delni-
čarji.
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O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno.

Sklepe k 1., 2., 3. in 5. točki dnevnega
reda sprejemajo delničarji z navadno večino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi-
tala. Sklepe k 4. točki dnevnega reda spre-
jemajo delničarji s 3/4 večino pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo ose-
bno, po pooblaščencu ali zastopniku. Poo-
blastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri, v istem prosto-
ru. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

IGM Zagorje,
Industrija gradbenega materiala, d.d.

uprava družbe

Ob-70603
Uprava družbe Alpetour d.d., Škofja Lo-

ka, Kapucinski trg 8, na podlagi 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah ter v skla-
du z 9.3. členom veljavnega Statuta delni-
ške družbe Alpetour d.d., sklicuje

7. redno skupščino
delniške družbe Alpetour d.d.,

ki bo v ponedeljek, 1. 7. 2002 ob 13.
uri, v sejni sobi družbe Alpetour, d.d., Ško-
fja Loka, Kapucinski trg 8, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: po

ugotovitvi sklepčnosti se izvoli predsednika
skupščine in imenuje preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval notar Vojko Pintar iz
Kranja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe za poslovno leto 2001 in s po-
ročilom nadzornega sveta o sprejemu Let-
nega poročila družbe za poslovno leto 2001
ter podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2001 in s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu Letnega
poročila za poslovno leto 2001 ter v skladu
z določilom 282.a člena Zakona o gospo-
darskih družbah skupščina potrjuje in odo-
bri delo uprave in nadzornega sveta v po-
slovnem letu 2001 in jima za leto 2001 tudi
podeljuje razrešnico.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: na

podlagi sprejetega letnega poročila se sprej-
me predlog o uporabi bilančnega dobička
družbe Alpetour, d.d., ki po stanju na dan
31. 12. 2001 znaša 131,878.000 SIT, in
sicer tako, da se bilančni dobiček prenese
v leto 2002 kot preneseni dobiček v višini
131,878.000 SIT.

4. Predlog nagrade upravi in NS.
Sklep:
Predlog nadzornega sveta:
1. Skupščina sprejme sklep, da se v

breme poslovnih stroškov tekočega leta
upravi – posameznemu direktorju družbe,
ki je vodil poslovanje družbe v letu 2001 -
izplača nagrada v višini 1,000.000 SIT bru-
to oziroma se za nagrado upravi izplača
znesek v skupni višini 2,000.000 SIT bru-
to.

Predlog uprave:
2. Skupščina sprejme sklep, da se sklad-

no z določilom 276. člena ZGD v breme
poslovnih stroškov tekočega leta izplača
nagrada članom nadzornega sveta v skup-
nem znesku 3,400.000 SIT bruto, in sicer
tako, da predsednik nadzornega sveta za
svoje delo prejme 1,000.000 SIT bruto,
ostali člani pa po 600.000 SIT bruto.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2002.

Sklep:
Predlog nadzornega sveta: za revizijo po-

slovanja družbe Alpetour d.d., se za poslov-
no leto 2002 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

6. Obvestilo skupščini o imenovanju čla-
na NS, ki zastopa interese delavcev.

Predlog sklepa: skupščino se obvesti,
da je svet delavcev imenoval novega člana
nadzornega sveta, ki zastopa interese de-
lavcev.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini in sicer najmanj 3 dni pred sklica-
no sejo. Prijava mora prispeti na naslov dru-
žbe najkasneje do 28. 6. 2002. Prijavo je
mogoče poslati s priporočeno pošto, s tele-
gramom na naslov družbe ali po faksu
04/511-18-10. V prijavi se navede ime in
priimek oziroma firmo delničarja, naslov ozi-
roma sedež delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več del-
ničarjev, lahko pošljejo družbi seznam del-
ničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predho-
dno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skup-
ščine družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

na sedežu družbe Kapucinski trg 8, 4220
Škofja Loka, v tajništvu družbe od ponede-
ljka do petka med 7. in 15. uro, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skla-
du z določili 6.10. Statuta istega dne ob
13.30, v istem prostoru, z istim dnevnim
redom.

Alpetour, d.d., Škofja Loka
uprava

Št. 12/02 Ob-70628
Uprava delniške družbe sklicuje na pod-

lagi 283. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah in 44. člena Statuta delniške družbe

10. sejo skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,

d.d., Tržič,
ki bo v četrtek, 11. 7. 2002 ob 10. uri, v

sejni sobi na sedežu delniške družbe v Trži-
ču, cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine in sicer kot predsednico
skupščine in preštevalec glasov po predlo-
gu uprave in pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta družbe.

2. Vpis odobrenega kapitala v register
na podlagi podpisanih pogodb o konverziji
terjatev.

Predlog sklepa št. 2: pooblasti se nad-
zorni svet družbe Peko, d.d., Tržič, za us-
kladitev besedila 8. člena statuta s sklepom
uprave o povečanju osnovnega kapitala na
podlagi odobrenega kapitala določenega v
17. členu Statuta.

3. Preklic sprememb statuta po sklepu
št. 4.2 iz 9. seje skupščine družbe Peko,
d.d., ki se je vršila 6. 11. 2001.

Predlog sklepa št. 3: skupščina s tem
sklepom preklicuje sklep št. 4.2, 9. seje
skupščine družbe Peko, d.d., Tržič, ki se je
vršila 6. 11. 2001, glede vseh sprememb
statuta.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa št. 4: potrdi in odobri se
delo uprave in nadzornega sveta v poslov-
nem letu 2001 in se upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnica.

5. Sprememba statuta Peka, tovarne
obutve, d.d.

5.1 Sprememba II. poglavja Statuta dru-
žbe Peko, d.d., Ste Marie aux Mines 5,
Tržič (dejavnost).

Predlog sklepa št. 5: statut družbe se
spremeni na naslednji način:

1. Zaradi uskladitve z veljavno standar-
dno klasifikacijo dejavnosti se iz statuta in iz
sodnega registra izbrišeta dejavnosti pod
številkama 55.51 in 75.252 ter se dejav-
nost družbe razširi za naslednji dejavnosti
»H/55.510 Dejavnost menz in L/75.250
Zaščita in reševanje pri požarih in nesre-
čah”«. Obe dejavnosti se vneseta v drugi
člen statuta in v sodni register.

5.2 Sprememba VI. poglavja Statuta dru-
žbe Peko, d.d., Ste Marie aux Mines 5,
Tržič (povečanje in zmanjšanje osnovnega
kapitala).

Predlog sklepa št. 6: izbriše se tretji od-
stavek 19. člena statuta.

5.3 Sprememba X. poglavja Statuta dru-
žbe Peko, d.d., Ste Marie aux Mines 5,
Tržič (uprava).

Predlog sklepa št. 7: črtajo se četrta,
sedma in osma alinea tretjega odstavka 26.
člena Statuta družbe Peko, d.d., Ste Marie
aux Mines 5, Tržič.

Predlog sklepa št. 8: 27. člen se spre-
meni tako, da se glasi:

»Družbo samostojno zastopa predse-
dnik uprave družbe. Član uprave lahko za-
stopa družbo le skupaj s predsednikom
uprave.«

5.4 Sprememba 31. člena XI. Statuta
družbe Peko, d.d., Ste Marie aux Mines 5,
Tržič (nadzorni svet).
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Predlog sklepa št. 9: 31. člen se spre-
meni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet lahko sestavlja največ 6
članov, od katerih morajo biti vsaj 4 člani
predstavniki kapitala in sicer obvezno eden
predstavnik Gorenjske banke d.d., Kranj,
eden pa predstavnik SKB banke d.d. Ljub-
ljana, vse dokler njun kapitalski delež dose-
ga vsaj 3% vseh delnic družbe.

V nadzornem svetu so lahko največ 2
člana predstavnika delavcev družbe, ki ju
izvolijo delavci. Kolikor se v družbi spreme-
ni število zaposlenih, se v skladu z zakonom
o sodelovanju delavcev pri upravljanju ob-
vezno število članov nadzornega sveta iz
vrst delavcev družbe sorazmerno zniža na z
zakonom določeno število.

Član nadzornega sveta ne more biti:
– član uprave,
– član nadzornega sveta že v petih dru-

žbah,
– član uprave odvisne družbe,
– prokurist ali poslovni pooblaščenec

družbe,
– delavec konkurenčne družbe, kjer ob-

stoji konflikt interesov.«
5.5 Sprememba 39. člena XI. poglavja

Statuta družbe Peko, d.d., Ste Marie aux
Mines 5, Tržič (nadzorni svet).

Predlog sklepa št. 10: sedmi odstavek
39. člena se izbriše.

5.6 Sprememba XII. poglavja Statuta dru-
žbe Peko, d.d., Ste Marie aux Mines 5,
Tržič (skupščina).

Predlog sklepa št. 11: 45. člen se spre-
meni tako, da se glasi:

»Skupščina se opravi praviloma v kraju
sedeža družbe. Skupščino skliče uprava
družbe na lastno pobudo, na zahtevo nad-
zornega sveta ali na zahtevo delničarjev dru-
žbe, ki predstavljajo vsaj 10 odstotkov
osnovnega kapitala družbe. Skupščina se
skliče praviloma enkrat na leto.

Če nadzorni svet ne odloči drugače, je
skupščina v poslovnih prostorih družbe.

Upravičenec, ki zahteva sklic skupšči-
ne, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi
obrazložen in utemeljen namen in razlog.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
dnem zasedanja skupščine.

O sklicu skupščine se delničarji obvesti-
jo z objavo sklica in predlaganih sklepov v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
na sedežu družbe.«

5.7 Sprememba XVII. poglavja Statuta
družbe Peko, d.d., Ste Marie aux Mines 5,
Tržič (prehodne določbe).

Predlog sklepa št. 12: izbriše se določ-
ba 54. člena.

5.8 Sprememba XVIII. poglavja Statuta
družbe Peko, d.d., Ste Marie aux Mines 5,
Tržič (veljavnost Statuta).

Predlog sklepa št. 13: izbrišejo se do-
ločbe 55. do 57. člena Statuta.

6. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta družbe Peko, d.d., Tržič.

Predlog sklepa št. 14: razrešijo se sle-
deči člani:

Imenujejo se sledeči člani:
7. Višina sejnin članom nadzornega sve-

ta za obdobje od potrditve na skupščini da-
lje.

Predlog sklepa št. 15: članom nadzor-
nega sveta pripada sejnina, ki vključuje pla-

čilo za pripravo in udeležbo na seji, in po-
vračilo stroškov, povezanih z udeležbo na
seji. Če se član nadzornega sveta ne udele-
ži seje nadzornega sveta, mu ne pripada niti
sejnina niti drugi prejemki.

Predsednik nadzornega sveta je upravi-
čen do plačila sejnine v višini 35%, člani in
namestnik predsednika nadzornega sveta
pa v višini 25% povprečne mesečne plače v
dejavnosti, v katero sodi družba. V primeru
nadomeščanja predsednika nadzornega
sveta je namestnik upravičen do plačila sej-
nine, do katere je upravičen predsednik.

Osnovo za izračun izplačila sejnine pred-
stavljajo podatki v povprečni mesečni plači
zaposlenega v dejavnosti, v katero sodi dru-
žba, za predpretekli mesec, ki jih objavlja
Statistični urad Republike Slovenije. Tako
izračunani zneski sejnin predstavljajo bruto
zneske sejnin in se izplačujejo po opravljeni
seji.

V primeru, da je v družbi več kot tisoč
zaposlenih, se sejnina določena v drugem
odstavku tega člena poveča za 1,25-krat, v
primeru, da je v družbi več kot tritisočpetsto
zaposlenih, pa za 1,5-krat.

V primeru posebnih okoliščin nastalih v
družbi se sejnina, določena v drugem in
četrtem odstavku tega člena, izjemoma lah-
ko poveča največ za 20%, če skupščina na
predlog uprave ali nadzornega sveta, v ka-
terem se posebne okoliščine utemeljijo, in
če finančni položaj družbe to dopušča,
sprejme sklep o povečanju, ki vsebuje od-
stotek povečanja sejnin in časovno obdobje
povečanja. Skupščina lahko s sklepom na
predlog uprave in z mnenjem nadzornega
sveta zaradi finančnega položaja družbe sej-
nine, določene v drugem in četrtem odstav-
ku tega člena, zniža.

Vse dokler delnice Republike Slovenije
predstavljajo več kot 1/2 osnovnega kapi-
tala družbe se določbe od prvega do pete-
ga odstavka tega člena obvezno uporablja-
jo. V drugih primerih lahko skupščina s skle-
pom določi drugače.

8. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2002.

Predlog sklepa št. 16: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
družbe imenuje revizijsko družbo KPMG,
Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 2, Ljublja-
na.

9. Obvestilo skupščine o predstavnikih
delavcev v nadzornem svetu družbe Peko
d.d., Tržič.

Na 18. seji sveta delavcev z dne 11. 1.
2002, so bili izvoljeni sledeči predstavniki
delavcev v nadzorni svet družbe Peko, d.d.,
Tržič:

1. Anton Rozman,
2. Boris Šinko,
3. Milan Krohne.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potre-
bno deponirati v tajništvu predsednice upra-
ve družbe na sedežu družbe v Tržišču, ce-
sta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič, vsaj
tri dni pred sejo skupščine družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini dru-
žbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje vključno do 8. 7.

2002 do 10. ure, sicer delničar izgubi pra-
vico do udeležbe na skupščini.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 15 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 9.45, tako da bo omogočen točen pri-
četek skupščine.

Popolno gradivo za 10. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu predsednice uprave družbe na se-
dežu družbe v Tržiču, cesta Ste Marie aux
Mines 5, 4290 Tržič, in sicer vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine, od 8. do
12. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
Upravi družbe, ter ji tako omogočijo pravo-
časno pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
28. 5. 2002 ob 11. uri. Naknadno sklicana
seja skupščine bo sklepčna za odločanje
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednica uprave

Marta Gorjup Brejc, MBA

Ob-70671
Uprava družbe H & R d.d., Družba za

upravljanje z naložbami, s sedežem v
Spodnji Idriji, Sp. Kanomlja 23, sklicuje
na podlagi 22. člena Statuta delniške druž-
be

8. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 1. 7. 2002 ob

16. uri, v Kendovem dvorcu, Na griču 2, v
Spodnji Idriji.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

udeležbe in sklepčnosti in imenovanje orga-
nov skupščine družbe.

Predlog sklepa št. 1: skupščina imenuje
organe skupščine družbe:

1. predsednik: Gašper Svetlik,
2. preštevalka glasov: Marta Repan-

šek,
3. notar za sestavo notarskega zapi-

sa: Andrej Rozman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom za leto 2001 s poročilom revizorske
hiše Price Waterhouse Coopers in poroči-
lom nadzornega sveta ter odločanje o upo-
rabi bilančnega dobička in podelitvi razre-
šnice članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 2: na podlagi spreje-
tega letnega poročila družbe H&R d.d., za
leto 2001 bilančni dobiček družbe ostane
nerazporejen in se prenese v naslednje leto
kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa št. 3: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in članom nadzor-
nega sveta.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa št 4.: skupščina družbe
imenuje za revidiranje poslovanja družbe
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H&R d.d. revizorsko hišo Price Waterhouse
Coopers.

Skupščina je sklicana za 1. 7. 2002 ob
16. uri. V primeru, da skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne v istih prostorih, istega dne ob 17. uri.
Takrat bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupčine je na vpogled
delničarjem na sedežeu družbe v Sp. Ka-
nomlja 23, Spodnja Idrija, od objave skup-
ščine, vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in njihovi pooblaščenci. Udeležbo je potre-
bno najaviti do petka, 28. junija do 12. ure,
na telefonsko številko 05/375-64-07, ali
pisno na naslov H&R d.d. Sp. Kanomlja 23,
5281 Sp. Idrija.

H & R d.d., Sp. Idrija

Ob-70673
Na podlagi 38. člena statuta Debitel, te-

lekomunikacije d.d. Ljubljana (prečiščeno
besedilo z dne 11. 11. 1998) sklicujem

skupščino
Debitel, telekomunikacije d.d.,

ki bo 2. julija 2002 ob 13.30 v sejni sobi
poslovne stavbe Autocommerce d.d., Bara-
gova 5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika in verifikacijske komisije ter predstavi-
tev notarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata sk-
lep: skupščina imenuje za predsednika Pet-
ra Vladimirja Potokar, za verifikacijsko ko-
misijo se imenujejo Judita Setnikar in Tatja-
no Petkovšek.

Notarski zapisnik sestavi notar Miro Ko-
šak iz Ljubljane.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata sk-
lep: na podlagi poročila verifikacijske komi-
sije o udeležbi na skupščini skupščina ugo-
tavlja, da je sklepčna in da lahko prične z
delom.

3. Spremembe Statuta družbe.
Novela zakona o gospodarskih družbah

ZGD-F, ki je bila sprejeta 24. 5. 2001, je
povzročila določena neskladja med Statu-
tom družbe Debitel d.d. in obveznimi za-
konskimi normami, ki izhajajo iz sprememb
zakona. Nadzorni svet družbe je naložil upra-
vi uskladitve statuta z novimi določbami.

Uprava in nadzorni svet predlagata skle-
pa: skupščina družbe Debitel d.d. Ljubljana
sprejme predlagane spremembe in dopol-
nitve Statuta družbe ter prečiščeno besedi-
lo Statuta družbe po predlogu uprave in nad-
zornega sveta v besedilu, ki je sestavni del
tega sklepa.

4. Razdelitev bilančnega dobička in raz-
rešnica upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

Letno poročilo 2001 je obravnaval in
sprejel nadzorni svet družbe na svoji redni
seji dne 26. 4. 2002 na podlagi novega
274.a člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah. Skupščina pa na podlagi določil 282.
in novega 282.a člena Zakona o gospodar-
skih družbah odloča o uporabi bilančnega
dobička in razrešnici upravi in nadzornemu
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: bilančni dobiček za leto
2001 znaša 157,901.906,94 SIT in se
uporabi:

– za izplačilo dividend delničarjem v viši-
ni 80,635.602 SIT kar znaša 174 SIT bruto
na delnico,

– za oblikovanje obveznih zakonskih re-
zerv družbe v višini 22,821.560 SIT,

– del bilančnega dobička v višini
54,444.744,94 SIT ostane nerazporejen.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina potrjuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za pooblaščenega revizorja za pregled ra-
čunovodskih izkazov družbe Debitel d.d.
Ljubljana za leto 2002 se imenuje Pricewa-
terhouseCoopers d.d., Ljubljana, Parmova
53.

6. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta.

Dosedanjim članom nadzornega sveta
družbe Debitel d.d. poteče mandat
11. 11. 2002. Zato je potrebno izvoliti
nove člane nadzornega sveta, ki bodo na-
stopili mandat 12. 11. 2002 za dobo na-
slednjih štirih let.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
z 11. 11. 2002 preneha članstvo v nadzor-
nem svetu družbe Debitel telekomunikacije
d.d. Ljubljana sedanjim članom dr. Achimu
Egner, Klausu Jaschonnek, Vladimirju Pet-
ru Potokar, Mateju Svet, Nadi Peterc in Ma-
teji Vidmar.

Za člane nadzornega sveta družbe Debi-
tel d.d. so za dobo štirih let izvoljeni:

– Peter Wagner,
– dr. Achim Egner,
– Vladimir Potokar,
– Matej Svet,
– Nada Peterc,
– Mateja Vidmar,
ki nastopijo mandat 12. 11. 2002.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda

je na vpogled v tajništvu direktorja Debitel,
d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, od delav-
nikih med 10. in 12. uro.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci mora-
jo svojo prisotnost na skupščini prijaviti naj-
manj 3 dni pred skupščino na sedežu dru-
žbe, pooblaščeni pa morajo v istem roku
oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.

Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam ude-
ležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 18. uri v
istih prostorih. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Debitel, d.d. Ljubljana
direktor

Borut Razdevšek

Ob-70674
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in točke 6.3. statuta delni-
ške družbe sklicujem

7. redno skupščino delničarjev
družbe Kladivar Žiri, d.d., Industrijska

ulica 2, Žiri
ki bo v četrtek, 4. julija 2002 ob 13. uri na

sedežu družbe v Žireh, Industrijska ulica 2.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov skupščine delničarjev in ugotovitev
sklepčnosti;

– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se organe skup-

ščine v predlagani sestavi.
2. Obravnava in sprejem dnevnega re-

da.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in potrditev sprememb in

dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdijo se spremembe

in dopolnitve statuta družbe.
4. Obravnava in sprejem poročila nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo nadzornega sveta.
5. Obravnava in odločanje o uporabi bi-

lančnega dobička za leto 2001.
Sprejem sklepa za izplačilo dividend iz

čistega dobička za leto 1996 v letu 2002.
Podelitev razrešnice upravi – direktorju

in članom nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
5. (a) Sprejme se predlagana uporaba

bilančnega dobička za leto 2001.
5. (b) Izplačajo se dividende iz čistega

dobička za leto 1996 v letu 2002 po pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta.

5. (c) Podeli se razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu za poslovno leto 2001.

6. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se izplača nagrada za njihovo delo v pre-
dlagani višini.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
poslovanja družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za revidiranje računovodskih izkazov v
letu 2002 se imenuje predlagana revizijska
družba.

Predlagatelj sklepa o imenovanju poo-
blaščenega revizorja je nadzorni svet, za
vse druge sklepe pa je predlagatelj uprava
družbe.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda mora biti
v pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so imetniki na-
vadnih delnic z oznako G. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Delnice na skladu
lastnih delnic (1163 delnic) nimajo glaso-
valne pravice.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
skupščini delničarjev, sprememb in dopol-
nitev statuta, letno poročilo in poročilo nad-
zornega sveta je na vpogled dan po objavi
sklica skupščine na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine svojo ude-
ležbo na skupščini pisno prijavijo na sedežu
družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti dana v hrambo na sedežu dru-
žbe vsaj 3 dni pred zasedanjem le-te.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na skup-
ščino.

O točkah 1 in 2 se glasuje z dvigom rok,
o točkah 3, 4, 5, 6 in 7 pa z glasovnicami.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 14. uri na istem kraju.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Kladivar Žiri, d.d.
direktor:

mag. Milan Kopač, univ. dipl. inž. str.

Razširitev dnevnega reda

Ob-70985
Na podlagi predloga delničarja in v skla-

du z določbami 284/2 in 286/1 člena Za-
kona o gospodarskih družbah, objavlja upra-
va Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljublja-
na

dodatni predlog delničarja in razširitev
dnevnega reda 12. redne skupščine
delničarjev SID, d.d., ki bo 26. junija

2002,
z naslednjo točko dnevnega reda:
7. Razrešitev člana nadzornega sveta in

izvolitev novega člana nadzornega sveta
1. Skupščina razreši člana nad-

zornega sveta mag. Darka Tolarja.
2. Na predlog delničarja Republike

Slovenije skupščina izvoli člana nadzornega
sveta mag. Sibil Svilana.

Dosedanja 7. točka postane 8. točka.
Slovenska izvozna družba, d.d.,

Ljubljana
uprava

Nasprotni predlog

Ob-70669
V skladu z 288. členom Zakona o go-

spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 84/98,
6/99 in 45/01), uprava družbe Ljubljan-
ske mlekarne d.d., na zahtevo delničarja
Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica,
z.o.o., Mariborska cesta 1, Slovenska Bis-
trica, objavlja k 4. točki dnevnega reda 6.
redne seje skupščine Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, sklicane za
19. junij 2002 v Uradnem listu RS, št. 42-43
in časopisu Delo z dne 17. 5. 2002 nas-
protni predlog:

namesto predlaganega člana nadzorne-
ga sveta Mesojednik Milana se izvoli za čla-
na nadzornega sveta Gumzej Janez za na-

slednjo mandatno dobo od 6. 3. 2003 da-
lje.

Delničar utemeljuje nasprotni predlog s
tem, da bi bil predlagani član nadzornega
sveta Gumzej Janez predstavnik delničar-
jev pripojene delniške družbe Mariborska
mlekarna, d.d..

predsednik uprave in generalni
direktor

Matjaž Vehovec, univ. dipl. inž., MBA

Ob-70080
V skladu z določili 288. člena Zakona o

gospodarskih družbah uprava družbe In-
tertrans, d.d., Ljubljana, sporoča delni-
čarjem

nasprotna predloga
delničarja Franca Horvata k predlogo-

ma sklepov za 6. zasedanje skupščine dru-
žbe Intertrans d.d., sklicane dne 13. 6.
2002.

Nasprotna predloga in njuna utemelji-
tev:

– k 3. točki dnevnega reda (Podelitev
pooblastila upravi za nakup lastnih delnic)
predlaga sprejem naslednjega sklepa: v
skladu z 240. členom ZGD-F skupščina
pooblašča upravo, da v obdobju 18 mese-
cev kupuje lastne delnice po najnižji pro-
dajni ceni 4.000 SIT in najvišji prodajni
ceni 6.000 SIT, katerih skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.

Utemeljitev: predlog uprave in nadzor-
nega sveta s predlagano minimalno prodaj-
no ceno delnice 1.000 SIT je nekorekten,
glede na finančne pokazatelje družbe, pred-
vsem do malih delničarjev, ki niso organizi-
rani in ki bodo v naslednjem 1,5-letnem
obdobju, v kratkem času - na hitro, potre-
bovali sredstva za reševanje svojih likvidno-
stnih težav. Zadnja ponudba uprave je že v
letu 2001 znašala 4.100 SIT po delnici.

– k 4. točki dnevnega reda (Odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
rezrešnice upravi in nadzornemu svetu)
predlaga spremembo pod točko B), in si-
cer izplačilo nagrade nadzornemu svetu v
višini 2,000.000 SIT in druge rezerve iz
dobička v višini 1.359,896.059,01 SIT.
Ostali predlogi nadzornega sveta in uprave
ostanejo nespremenjeni.

Utemeljitev: predlog nagrade upravi je v
primerjavi s prejšnjim letom, kljub doseže-
nim izjemnim poslovnim rezultatom, zma-
njšan za ca. 40%, vsem delničarjem divi-
dende za ca. 30%, nadzorni svet pa naj bi
bil nagrajen 100%, enako kot v prejšnjem
letu. Če se varčuje, naj velja za vse!

Stališče uprave in nadzornega sveta k
nasprotnima predlogoma:

– k točki 3: predlog uprave in nadzorne-
ga sveta je korekten. Spodnja najnižja mo-
goča cena delnice je njena nominalna vre-
dnost. Konkretne cene se vedno oblikujejo
glede na vsakokratno tržno situacijo.

– k točki 4: izplačila nagrad članom
nadzornega sveta so v skladu s statutom.

Uprava se z nasprotnima predlogoma
delničarja Franca Horvata ne strinja in bo
vztrajala pri sprejemu njenih sklepov.

Intertrans, d.d., Ljubljana
uprava

Rok Svetek

Stečajni postopki
in likvidacije

St 38/2002 S-69993
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 38/2002 sklep z dne 20. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Oberski Branko s.p., “ORODIK”, Kristan
vrh 5, Podplat (matična številka 5430312),
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: Oberski Branko
s.p., “ORODIK”, Kristan vrh 5, Podplat (ma-
tična številka 5430312), iz pristojnega re-
gistra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2002

St 20/2002 S-69994
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 20/2002 sklep z dne 20. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Straus Emil, s.p., Krovstvo, gradbene izo-
lacije Straus, Nazorjeva ulica 7, Celje (ma-
tična številka: 5949489), se začne in takoj
zaključi v skladu z dol. čl. 99/I ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredis se objava sklepa v Uradnem
listu Republike Slovenije in na oglasni deski
tega sodišča v Celju.

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: Straus Emil s.p.,
Krovstvo, gradbene izolacije Straus, Nazor-
jeva ulica 7, Celje (matična številka:
5949489), iz pristojnega registra samostoj-
nih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2002

St 41/2002 S-69995
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 41/2002 sklep z dne 21. 5.
2002:

1. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Primož Kidrič s.p., HIK – čišče-
nje poslovnih prostorov in urejanje zele-
nic, Rožna ulica 4, Šmarje pri Jelšah
(matična številka: 5833678).

Odslej se firma glasi: Primož Kidrič s.p.,
HIK – čiščenje poslovnih prostorov in ureja-
nje zelenic, Rožna ulica 4, Šmarje pri Jelšah
(matična številka: 5833678) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L 8/2000.

Objave sodišč
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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 ter-
jatve 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 tejratev bo dne
11. septembra 2002 ob 12.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 21. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2002

St 38/2001 S-69996
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 38/2001 sklep z dne 21. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Si-
nergija, Razvoj, marketing lokalnih sku-
pnosti, posredništvo, izobraževanje in
svetovanje d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Ce-
lje (matična številka: 1358677), se zaključi
v skladu z dol. čl. 169 ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sinergija, Raz-
voj, marketing lokalnih skupnosti, posre-
dništvo, izobraževanje in svetovanje d.o.o.,
Ul. XIV. divizije 14, Celje (matična številka:
1358677), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2002

St 46/2002 S-69997
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 46/2002 sklep z dne 17. 5.
2002:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: EKO, Elektrokovinarska oprema
d.d., Štrbenkova 10, Velenje (matična šte-
vilka: 5243670).

Odslej se firma glasi: EKO, Elektrokovi-
narska oprema d.d., Štrbenkova 10, Vele-
nje (matična številka: 5243670) – v steča-
ju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s. p. Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dne-
va 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
25. septembra 2002 ob 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 17. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 5. 2002

St 78/2002 S-69998
To sodišče je s sklepom St 78/2002

dne 20. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom IMS-JASLU Industrijski ma-
nagement, servis d.o.o., Ljubljanska 90,
Domžale, matična številka 5305080, šifra
dejavnosti 90.003.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
tjana Rupel, Pod hribom 51, Ljubljana.

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 16. 9.  2002 ob 12. uri soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

St 86/2001 S-69999
To sodišče je s sklepom opr. št. St

86/2001 z dne 26. 3. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Metalka Commerce d.o.o., Dalmatinova
2, Ljubljana in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da je dolžnik s prisilno po-
ravnavo zavezal upnikom iz razreda A plača-

ti njihove terjatve v višini 20% njihove vre-
dnosti, pri čemer bodo zmanjšane terjatve,
upoštevajoč letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere (T+0), poplačane v
roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi. Za terjatve raz-
reda B se položaj upnikov tudi po potrditvi
prisilne poravnave ne spremeni, terjatve iz
razreda C pa se pod odložnim pogojem
potrjene prisilne poravnave konvertirajo v
lastniški kapital.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 3. 9. 2001 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljene terjatve) Priloge
tabela 2 sklepu, ki je sestavni del izreka
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini, navedeni v četrti koloni te priloge in v
roku iz 2. točke izreka sklepa.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
ša upnica Slovenska razvojna družba, Du-
najska 160, Ljubljana, svojo terjatev v višini
182,069.412 SIT na dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki z dne 18. 1. 2002.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
26. 3. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 17. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2002

St 91/2001 S-70000
To sodišče je s sklepom St 91/2001 dne

15. 5. 2002 nad dolžnikom Cinkarna Gaš-
peršič Anton s.p., Lepovče 23, Ribnica –
v stečaju stečajni postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnsoti tega skle-
pa izbriše iz registra podjetnikov pri DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2002

St 33/98 S-70001
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

37/98 dne 21. 5. 2002 v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom TAMY & CO. d.o.o.,
Cesta Ljubljanske brigade 23, Ljublja-
na, zaključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2002

St 74/96 S-70002
To sodišče je s sklepom opr. št. St

74/96 z dne 21. 5. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom KOT Tovarna
kovinskega okovja p.o. – v stečaju, Ka-
jakaška cesta 40, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2002

St 79/2001 S-70003
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

79/2001 dne 20. 5. 2002 v stečajnem
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postopku nad dolžnikom Bortrade d.o.o.,
Dunajska 421, Ljubljana zaključilo ste-
čajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2002

St 5/94 S-70004
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

5/94 dne 20. 5. 2002 v likvidacijskem po-
stopku nad dolžnikom Stanovanjska za-
druga Kočevje – v likvidaciji, Trg zbora
odposlancev 47, Kočevje, zaključilo likvi-
dacijski postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

St 92/2001 S-70005
To sodišče je s sklepom opr. št. St

92/2001 z dne 26. 3. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom Ta-
ped Pictures d.o.o., Miklošičeva 9b,
Ljubljana, in njegovimi upniki.

Terjatev upnikov 1. razreda – dobavite-
ljev, kreditodajalcev in drugih upnikov izpla-
ča dolžnik v višini 20% ugotovljenih terjatev
na dan 16. 8. 2001 v roku 1 leta po pravno-
močnosti potrjene prisilne poravnave z obra-
čunanimi obrestmi v višini temeljne obre-
stne mere do dneva plačila.

Seznam upnikov 1. razreda z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih zneskih je sestavni
del sklepa (priloga 1).

– Ugotovi se, da je skupščina dolžnika
dne 20. 2. 2002 pod odložnim pogojem,
če bo prisilna poravnava pravnomočno po-
trjena, sprejela sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala od 10,404.867 SIT na
80,699.520,17 SIT s stvarnimi vložki – ter-
jatvami upnikov 2. razreda, ki se spremenijo
v njihove poslovne deleže v osnovnem kapi-
talu dolžnika, in sicer:

– upnik PBD Fida d.o.o., Ljubljana, kon-
ventira svojo terjatev v višini 5,486.991,60
SIT tako, da znaša njegov poslovni delež
6,79% osnovnega kapitala dolžnika;

– upnik Jukom d.o.o. Kragujevac kon-
vertira svojo terjatev po pogodbi med pro-
dajalcem Emtec Magnetics Ece G.m.b.H.
in kupcem Jukom d.o.o. z dne 15. 1. 2002,
v višini 15,451.171,78 SIT, tako, da znaša
njegov poslovni delež 19,15% osnovnega
kapitala dolžnika;

– upnik Jukom d.o.o. Kragujevac, kon-
vertira svojo terjatev v višini 30,233.529,48
SIT tako, da znaša njegov poslovni delež
37,47% osnovnega kapitala;

– upnik Teletrad d.o.o. Ljubljana konver-
tira svojo terjatev v višini 19,122.960,31
SIT, tako, da znaša njegov poslovni delež
23,69% osnovnega kapitala, dolžnika.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
šajo upniki navedene terjatve na dolžnika.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v skladu s sklepom o
povečanju osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami) z dne 20. 2.
2002.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
26. 3. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-

ravnave je postal pravnomočen dne 15. 4.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2002

St 39/2001 S-70006
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena

ZPPSL Okrožno sodišče v Kopru objavlja,
da je bila s sklepom poravnalnega senata
tukajšnjega sodišča opr. št. St 39/2001 z
dne 26. 4. 2002 potrjena prisilna poravna-
va nad dolžnikom Belco-Impex d.o.o. Po-
djetje za trgovino, turizem, projektiranje
in inženiring, Portorož, Lepa cesta 24, s
katero so bile:

I. terjatve upnikov razvrščene v tri razre-
de, in sicer:

1. razred – terjatve nezavarovanih upni-
kov, ki se bodo poplačali v enem letu po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave v višini 20% nominalnega zneska
brez obresti,

2. razred – terjatve ločitvenih upnikov,
3. razred – terjatve izločitvenih upnikov.
Razvrstitev terjatev v razrede in način po-

plačila je razvidne iz priloge št. 1, 2 in 3
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

II. Upniki, katerih terjatve niso bile prere-
kane in veljajo za ugotovljene se poplačajo
v enem letu po pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave v višini kot izhaja
iz priloge št. 4. sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 7. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2002

St 22/99-52 S-70007
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom Elgrego d.o.o., Vučja Gomila 75 – v
stečaju zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Premoženje stečajnega dolžnika se v ce-
loti uporabi za stroške stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 5. 2002

St 12/2002 S-70008
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/2002, z dne 22. 5. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom
KAL-KO-PREM proizvodno in storitveno
podjetje d.o.o., Nicina 12, Prevalje, ma-
tična številka dolžnika 5060974, šifra de-
javnosti dolžnika 28.110 ter odredilo ime-
novanje upniškega odbora v sestavi:

– Tink d.o.o. Celje, Kosovelova 16, Ce-
lje,

– Kačar-Mont d.o.o., Maribor, Prerado-
vičeva 22,

– Messer Slovenija d.o.o., Ruše, Jugo-
va 20,

– Merkur trgovina in storitve d.d., Naklo,
Cesta na Okroglo 7,

– Vreznik Marija, Stari trg 249 b, Slovenj
Gradec, kot delavska zaupnica.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Radovan Triplat, univ. dipl. inž.,
Kotlje 94, Kotlje.

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
Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
tridesetdnevnega 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 22. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 5. 2002

St 43/2001 S-70009
To sodišče vabi v postopku prisilne po-

ravnave opr. št. St 43/2001, začetem nad
dolžnikom Tovarna Muta, Kmetijska me-
hanizacija d.o.o., Koroška cesta 51, Mu-
ta, upnike na narok za sklenitev prisilne po-
ravnave, ki bo dne 19. 6. 2002 ob 10. uri v
sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem so-
dišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.

Upniki lahko o predlagani prisilni porav-
navi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II čle-
na ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z
originalnim podpisom in žigom pošljejo po-
ravnalnemu senatu. Če je upnik pravna ose-
ba, mora h glasovnici priložiti dokazilo, da
jo je podpisal zakoniti zastopnik pravne ose-
be oziroma oseba, pooblaščena za zasto-
panje upnika. Pri glasovanju se bodo upoš-
tevale samo pravilne glasovnice in samo ti-
ste, ki jih bo poravnalni senat prejel do za-
ključka naroka.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 5. 2002

St 14/99 S-70010
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom Železarna Ravne Translog d.d., –
v stečaju, Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, se zaključi.

2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika Železarna Ravne Tran-
slog d.d. – v stečaju, Koroška cesta 14,
Ravne na Koroškem iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 5. 2002

St 2/2000-142 S-70011
V stečajnem postopku nad dolžnikom

IPI, Industrija plastičnih izdelkov d.o.o.
Jesenice, Sp. Plavž 6/d, Jesenice, bo
narok za preizkus terjatev dne 14. 6. 2002
ob 10. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodi-
šča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 5. 2002

St 1/2002 S-70012
To sodišče je dne 22. 5. 2002 s skle-

pom oprav. št. St 1/2002 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Janko Sovič s.p.,
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trgovina na debelo v tranzitu, trgovina
na drobno iz prodajalne z neživili, Ja-
dranska ulica 16, Ptuj – v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 5. 2002

St 10/2002 S-70013
To sodišče na podlagi prvega odstavka

101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 10/2002 z dne

22. 5. 2002 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom CBT Proizvodnja investicijske
opreme in trgovina d.o.o. Krško, Cesta
krških žrtev 137, Krško, matična številka
5852021, šifra dejavnosti 110303.

2. Za stečajnega upravitelja je bil imeno-
van Jožef Patty, Finžgarjeva 2, Brežice.

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne
25. 9. 2002 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II tukajšnjega sodišča v Krškem, CKŽ 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 22. 5.
2002.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 5. 2002

St 15/2002 S-70014
Začne se postopek prisilne poravnave

nad dolžnikom Soča, Vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Nova Gorica, Industrijska
cesta 2, Kromberk. Matična številka dol-
žnika je 5151490, šifra dejavnosti pa
45.240.

Upnike katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča se po-
ziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih, s priloženimi dokazili o obstoju in
višini terjatve ter potrdilom o plačani sodni
taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2% od to-
larske vrednosti celotne prijavljene terjatve
posameznega upnika, vendar najmanj
1.700 SIT in največ 34.000 SIT (do vredno-
sti takse 10.000 SIT se na prijavo nalepijo
sodni koleki, nad tem zneskom pa plačajo
fizične osebe takso na žiro račun št.
52000-840-084-3385, pravne osebe pa na
žiro račun št. 52000-840-084-3390), v ro-
ku 30 dni po objavi oklica, prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Dušan Taljat, Tolmin, Tumov dre-
vored 1.

V petčlanski upniki odbor se imenujejo
naslednji upniki:

– Krekova banka, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18,

– NKBM, Področje Nova Gorica, Kidri-
čeva 11,

– Banka Vipa, d.d., Nova Gorica, Erjav-
čeva 2,

– Podržaj Peter, s.p., Ljubljan, Pod bu-
kvami 36 in

– Ciril Sovdat, Idrsko 64, p. Kobarid
kot predstavnik delavcev.

Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko dne
22. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 5. 2002

St 15/2001-65 S-70015

V postopku prisilne poravnave med dol-
žnikom Hipot - HYB, Proizvodnja hibri-
dnih vezij d.o.o., Trubarjeva 7, Šentjer-
nej, in njegovimi upniki vabi poravnalni se-
nat upnike na narok za prisilno poravnavo,
ki bo dne 19. 6. 2002 ob 13.30 v sobi
118 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopol-
nitev v stečajni pisarni tega sodišča, soba
št. 15 v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 5. 2002

St 86/2002 S-70455

To sodišče je s sklepom St 86/2002
dne 23. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom BOVEN d.o.o., Šmartin-
ska 152, Ljubljana, matična številka:
5741947, šifra dejavnosti: 52.120.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Lju-
bica Prezelj iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 4. 9. 2002 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

St 110/2001 S-70456

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom VODE M.I. d.o.o., Osredke 45,
Dol pri Ljubljani – v stečaju, razpisuje 2.
narok za preizkus prijavljenih terjatev za
dne 19. 6. 2002, ob 9.30 soba 307/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

St 144/2001 S-70457

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
144/2001 z dne 20. 5. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Mercati-
no, poslovni sistem d.o.o., Ljubljana,
Ižanska 400 – v stečaju.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se zoper sklep pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

St 21/96 S-70458
To sodišče je s sklepom St 21/96 z dne

21. 5. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Unicornis d.o.o., Celovška
127, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

St 123/2000 S-70459
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

123/2000 dne 23. 5. 2002 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Deru d.o.o., Steg-
ne 21, Ljubljana, zaključilo stečajni posto-
pek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2002

St 70/2002 S-70460
To sodišče je s sklepom St 70/2002

dne 23. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Modna konfekcija Tekstil-
na konfekcija in trikotaža d.d., Ulica pr-
voborcev 25, Ljubljana, matična številka
5426979, šifra dejavnosti 18.220.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik, 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 10. 9. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

St 64/2002 S-70461
To sodišče je s sklepom St 64/2002

dne 23. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Deborah Podjetje za pro-
met in storitve d.o.o., Dolina 11, Brezo-
vica pri Ljubljani, matična številka
5792100, šifra dejavnosti 51.410.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Razdrih, odvetnik 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 10. 9. 2002 ob 10.10, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

St 91/2002 S-70462
To sodišče je s sklepom St 91/2002

dne 24. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Iskra računalniki d.o.o., Tr-
žaška 2, Ljubljana, matična številka
9391989, šifra dejavnosti 74.204.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc 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 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2002

St 12/2002 S-70463
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 12/2002 sklep z dne 22. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Vidmar Jelko s.p., “Help”, Ulica bratov
Frecetov 6, Celje (matična številka:
5470215), se začne in takoj zaključi v skla-
du 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: Vidmar Jelko
s.p., “Help”, Ulica bratov Frecetov 6, Celje
(matična številka: 5470215), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 5. 2002

St 7/2002-15 S-70464

Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji -
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžni-
kom ELEMKO, Proizvodnja in sestavlja-
nje kovinskih in elektro izdelkov Lenda-
va d.o.o., Lendavske gorice 1/b, Lenda-
va - v stečaju zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Narok za preizkus upniških terjatev dne
1. 7. 2002 ob 12. uri pri tukajšnjem sodi-
šču, se prekliče.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 5. 2002

St 15/2002-7 S-70465
To sodišče je na seji senata dne 23. 5.

2002 pod opr. št. St 15/2002 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom CA-
ARTEL podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve d.o.o., Črnomelj, Viniška ce-
sta 45, Črnomelj, matična št. 5943400,
šifra dejavnosti 93.050, se začne in zaklju-
či.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
CAARTEL podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve d.o.o., Črnomelj, Viniška cesta
45, Črnomelj, izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 23. 5. 2002

St 58/98 S-70601
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Litostroj tovarna viličarjev
d.o.o., Ljubljana - v stečaju, za dne 1. 7.
2002 ob 12.45 v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

St 1/2001 S-70095
To sodišče je s sklepom St 1/2001 z

dne 23. 5. 2002 začelo in zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Manda Mihajli-
novič s.p., “Davor-trans”, avtoprevozniš-
tvo Kranj, Kolodvorska 7, Kranj.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2002

St 8/2002 S-70096
To sodišče je s sklepom St 8/2002 z

dne 23. 5. 2002 začelo in zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Frelih, podje-
tje za trgovino, Vrbnje 74, d.o.o., Vrbnje
74, Radovljica.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Stroške postopka nosi predlagatelj.
Premoženje stečajnega dolžnika se izro-

či Občini Radovljica.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v

roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju

dne 23. 5. 2002

Izvršbe in zavarovanja

In 2002/00062 IZ-9232
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00062 z
dne 11. 4. 2002, je bil dne 25. 4. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Komunale
Kranj, Javno podjetje d.d., Ulica Mirka Va-
dnova 1, Kranj, 2. Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elektro Gorenjska

d.d., ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki jih
zastopa Domplan Kranj, Bleiweisova cesta
14, Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif,
in 4. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif, rubež
stanovanja št. 39, v 6. nadstropju stano-
vanjskega bloka na naslovu Ulica Janka puc-
lja 9, v izmeri 62 m2, ki je last dolžnikov
Aleša Horvata in Elizabete Horvat, oba Ulica
Janka Puclja 9, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 5. 2002

In 2002/00065 IZ-10067
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00065 z
dne 18. 4. 2002, je bil dne 9. 5. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Komunale
Kranj, Javno podjetje d.d., Ulica Mirka Va-
dnova 1, Kranj, 2. Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elektro Gorenjska
d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki jih
zastopa Domplan Kranj, Bleiweisova cesta
14, Kranj, njega pa odvetnik Bogdan Greif,
in 4. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
ki ga zastopa odvetnik Bogdan Greif, rubež
stanovanja št. 1, v pritličju stanovanjske stav-
be na naslovu Ulica Tončka Dežmana 4,
Kranj, v skupni izmeri 33,40 m2, ki je last
dolžnikov Franca Kalana in Marije Kalan,
oba Ul. Tončka Dežmana 4, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 5. 2002

In 2001/01089 IZ-7476
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/01041, je bil dne 26. 10. 2001
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež enoso-
bnega stanovanja št. 20, v izmeri 33,68 m2,
ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske
hiše, Ulica Iga Grudna 5 v Ljubjani, last dol-
žnice Čatič Lidije.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 4. 2. 2002, opr. št. In 2001/01089, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 2001/01041 in In
2001/01042 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2002

Z 2002/00644 IZ-7546
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00644, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 15, v stanovanj-
skem objektu Ob žici 7 v Ljubljani, v skupni
izmeri 61,44 m2 in stoji na parc. št. 809/8,
vl. št. 850, k.o. Dravlje, ki je last dolžnika,
na podlagi darilne pogodbe sklenjene med
Garzarolli Mileno, Ob žici 7, Ljubljana, kot
darovalko in dolžnikom kot obdarjencem z
dne 21. 12. 1992 ter na podlagi pogodbe
o prodaji stanovanja, sklenjene med Obči-
no Ljubljana - Šiška kot prodajalko in Garza-
rolli Mileno kot kupko, zastavna pravica v
korist upnika Garzarolli Dušana, Cvetna pot
13, Portorož - Portorose, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.000 DEM s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2002
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Z 2002/00562 IZ-8835
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00562, ki ga je dne 19. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju tip A2 št. 24, v
skupni izmeri 42,71 m2, v četrtem nadstro-
pju stanovanjske hiše na naslovu Celovška
149, Ljubljana, ki je last dolžnika in zastavi-
telja, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 18. 3. 1998, sklenjene s
prodajalko Grčič Nikolajo, roj.  10. 12.
1946, stan. Ljubljana, Celovška 149, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve v
korist upnika, zastavna pravica v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 140, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 29.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2002

Z 2002/00435 IZ-8869
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00435 z dne 24. 4. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 5, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske zgrad-
be, na naslovu Polje c. XII/2a v Ljubljani, v
skupni izmeri 61,28 m2, ki sestoji iz kuhinje
9,87 m2, sobe 17,76 m2, sobe 17,37 m2,
hodnika 7,64 m2, kopalnice 3,12 m2, lože
3,19 m2 in pripadajočega kletnega prostora
v izmeri 2,34 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske zgradbe,
stoječe na zemljišču parc. št. 967/10, k.o.
Slape, vpisani v vl. št. 486, k.o. Slape, ki je
last dolžnikov, na poldagi kupoprodajne po-
godbe z dne 5. 12. 2001, sklenjene med
Alenko Lavrih kot prodajalko in dolžniki kot
kupci ter aneksa št. 1 z dne 4. 6. 2001 k tej
pogodbi, z dnem 24. 4. 2002 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 3,042.000 SIT s
pp do dolžnika Gligorević Milorada, v zne-
sku 1,872.000 SIT s pp do dolžnice Gligor-
ević Zorice in v znesku 2,886.000 SIT s pp
do dolžnice Gligorević Stojanke.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2002

Z 2002/00672 IZ-8870
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00672, ki ga je dne 25. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na delu poslovne stavbe na
naslovu Vojkova cesta 50 v Ljubljani, ki ob-
sega idealni delež do 1/2 recepcije v pritli-
čju skupne površine 21 m2, pisarne v nad-
stropju skupne površine 448,36 m2, čajni-
co v nadstropju skupne površine 6,05 m2,
shrambo v nadstropju skupne površine
5,29 m2, sanitarije v nadstropju skupne po-
vršine 8,81 m2, hodnik v nadstropju skupne
površine 31,42 m2, stopnišče v nadstropju
skupne površine 6,65 m2 in pet garažnih
mest skupne površine 62,50 m2, s pripada-
jočim sorazmernim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah, na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču stavbe ter ener-
getskih in drugih kapacitet stavbe, vse vpi-
sano na parc. št. 1294/2, 1294/6,
1257/1 in 1258, k.o. Bežigrad, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z

dne 17. 12. 1998, sklenjene s prodajal-
cem EuroComputer Systems, d.o.o., Mot-
nica 7, IOC Trzin, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve v korist upnice, za-
stavna pravica v korist upnice Factor banke
d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 60,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00081 IZ-8871
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00081, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na gostinskem lokalu št. 7, v
skupni izmeri 74,2 m2 (lokal 64,45 m2, skla-
dišče 9,75 m2), ki se nahaja na naslovu
Nove Fužine 7 v Ljubljani, v soseski Nove
Fužine, ki je last zastaviteljice, na podlagi
sporazuma o ugotovitvi in delitvi skupnega
premoženja, sklenjenega dne 26. 8. 1999
z Martinom Zverom v obliki notarskega zapi-
sa, opr. št. SV 996/99 in na podlagi po-
godbe št. 12/84-05/20-81 z dne 12. 1.
1984 ter kupoprodajne pogodbe z dne
1. 3. 1995, sklenjene s prodajalcem Mar-
kom Borštnerjem iz Ljubljane, zastavna pra-
vica v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 41.423,52 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2002

Z 2002/00280 IZ-8873
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00280, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju z
dvema kabinetoma št. 1, v I. nadstropju,
na jugozahodni strani objekta C P+6, Na
jami v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1000,
k.o. Spodnja Šiška, v skupni izmeri
93,60 m2, s kletjo in trajno pravico soupo-
rabe vseh skupnih prostorov ter trajno pra-
vico uporabe stavbne parcele, na kateri
stoji stavba, ki je last zastaviteljice, na pod-
lagi kupne pogodbe z dne 21. 1. 1972,
sklenjene s prodajalcem Poslovno združe-
nje GIPOSS, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 8.500 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00176 IZ-8874
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00176, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 7, v II. nad-
stropju stanovanjske hiše, na naslovu Kve-
drova 8, Ljubljana, v skupni izmeri 64,31 m2

ter pripadajočim kletnim prostorom, skupaj
z ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 11. 2001, sklenjene s prodajalko
Pavlo Miler, s prepovedjo odtujitve in na-
daljnje obremenitve, zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje

denarne terjatve v višini 14,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00266 IZ-8875
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00266 z dne 24. 4. 2002,
so bili poslovni prostori za PPŠ v kleti in
pritličju poslovno stanovanjskega objekta,
stoječega na parc. št. 2026/30 (zk. vl.
792), parc. št. 2026/33 (zk. vl. 2277) in
parc. št. 2026/12 (zk. vl. 0872), vse k.o.
Dobrova, označenih z oznakami K 7 (2 PM),
P 9 (15%), P 10 (15%), P 12 (50%) in P 17
ter 10 PM + 4 PM, v skupni izmeri 211 m2,
ki so last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 18. 5. 2000 s pro-
dajalcem družbo Emonaprojekt, podjetje za
projektiranje, oblikovanje & inženiring
d.o.o., z dnem 24. 4. 2002 zarubljeni v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 170,000.000 SIT s
pp in v znesku 750.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2002

Z 2002/00453 IZ-8876
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00453, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
48, v izmeri 48,80 m2, v četrtem nadstropju
stanovanjskega bloka KS Štepanjsko nase-
lje, na naslovu Vlahovičeva 40 (sedaj Jak-
čeva ulica 40) v Ljubljani, s pravico soupo-
rabe skupnih delov in prostorov ter naprav v
stanovanjskem bloku, ki je last zastavitelji-
ce, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 3/92, sklenjene dne
14. 4. 1992 s prodajalko Abanko d.d. Ljub-
ljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Slovenske investicijske banke d.d., Čo-
pova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00410 IZ-8877
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00410 z dne 25. 4. 2002,
je bilo stanovanje št. 10, v skupni izmeri
82,18 m2, v tretjem nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Pot na Fužine 37, Ljub-
ljana, stoječe na parc. št. 1087/2 in
1184/1 k.o. Moste, ki je last zastaviteljev,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 21. 8. 1980 in aneksa k pro-
dajni pogodbi z dne 7. 8. 1981, sklenjenih
s prodajalcem Staninvest, Tozd Inženiring
Ljubljana, Kersnikova 6, z dnem 25. 4.
2002 zarubljeno v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 40.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2002

Z 2002/00654 IZ-8878
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00654, ki ga je dne 25. 4. 2002
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 10,
v 1. nadstropju stanovanjskega bloka v Ulici
Metoda Mikuža 16, Ljubljana, vpisanega na
parc. št. 1294/30, 1292/3, 1293/8, vl.
št. 857, 1563 in 1170, k.o. Bežigrad oziro-
ma na parc. št. 1294/105, k.o. Bežigrad, s
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, ki
je last zastaviteljev, vsakega do 1/2, na pod-
lagi prodajne pogodbe št. 3732/04-SM z
dne 11. 3. 1993 in aneksa I k prodajni
pogodbi, sklenjenih s prodajalko Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, zastavna pravi-
ca v korist upnika Karntner  Sparkasse AG,
podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 29,100 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00012 IZ-8879
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00012, ki ga je dne 25. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 17,
v izmeri 192,85 m2, s kabinetom in atelje-
jem v III. in IV. nadstropju stavbe na naslovu
Hacquetova 6, Ljubljana, v soseski BS 2/1
Zupančičeva jama, s parkirnima mestoma
85 in 86, V2, v 3. kleti, vse skupaj v objektu
na parc. št. 1763/5, 1763/4 in 1762/1,
k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja, na pod-
lagi sporazuma o razdelitvi premoženja,
ustavarjenega v času trajanja zakonske sku-
pnosti, sklenjenega dne 12. 12. 2001 v
notarskem zapisu opr. št. SV 2136/2001
in prodajne pogodbe št. BS 2/1 - V2 -
691/97 z dne 18. 7. 1997, sklenjene s
prodajalcem SCT d.o.o. Ljubljana, s prepo-
vedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve v
korist upnice, zastavna pravica v korist upni-
ce Factor banke d.d., Železna c. 16, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00066 IZ-8880
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00066, ki ga je dne 25. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 04A21S, v
izmeri 91,92 m2, s shrambo št. 04AS01K,
v izmeri 7,61 m2, garažo št. 04G03G, v
izmeri 23,66 m2 in parkirnim mestom št.
04P06P, vse v večstanovanjskem objektu
04A21S, ob Koseškem bajerju v Ljubljani,
stoječem na parc. št. 1065/406 in
1065/407, obe zk. vl. št. 1767, k.o. Zgor-
nja Šiška, s pripadajočo solastninsko pravi-
co na prostorih, delih, objektih in napravah,
ki služijo objektu kot celoti, kakor tudi delež
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki slu-
ži objektu kot celoti, ki je last dolžnika do
37/100 in zastaviteljice do 63/100, na
podlagi pogodbe št. 7301361103, skle-
njene s prodajalci Imos Inženiring d.d., Ljub-
ljana, Vegrad d.d. gradbeno industrijsko po-
djetje Velenje in Imos, investicijske gradnje
d.d. Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in na-
daljnje obremenitve v korist upnika, zastav-

na pravica v korist upnika Bank Austria Cre-
ditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
89.286 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2002

In 01/01780 IZ-8888
In 01/01781
In 01/01782
In 02/00076

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-
šča, opr. št. In 01/01780 z den 3. 1. 2002,
je bilo stanovanje št. 17, v izmeri 62,72 m2,
na naslovu Glavarjeva ul. 20 v Ljubljani, ki je
last dolžnikov Rodič Gojka in Rodič Zofije,
oba stan. Glavarjeva ul. 20, Ljubljana, za-
rubljeno v korist upnika Stanovanjsko po-
djetje Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi izterjave 108.242,97 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2002

Z 2002/00646 IZ-9223
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00646, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena poslovnem prostoru št. 18 v
izmeri 22,76 m2, poslovnem prostoru št.
19 v izmeri 21,09 m2, poslovnem prostoru
št. 20, v izmeri 14,30 m2, poslovnem pro-
storu št. 21, v izmeri 15,51 m2, poslovnem
prostoru št. 22 v izmeri 19,75 m2, poslov-
nem prostoru št. 23 v izmeri 25,72 m2,
poslovnem prostoru št. 24 v izmeri
29,80 m2 in poslovnem prostoru št. 26 v
izmeri 32,63 m2, v 1. nadstropju v objektu
“P” - prizidek k Iskri, ki bodo vpisani v pod-
vložek št. 2253/329, k.o. Tabor, katerim
pripada sorazmeren delež na skupnih pro-
storih, delih in napravah stavbe in funkcio-
nalnem zemljišču v stavbi z naslovom Kotni-
kova ulica 30, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
2886, k.o. Tabor, ki je last dolžnika na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 009/01-P z
dne 16. 3. 2001, sklenjene s prodajalcem
Parkplan d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnice Banke Ko-
per d.d., Pristaniška 14, Koper - Capodis-
tria, za zavarovanje denarne terjatve v višini
25,000.000 SIT in 13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

In 2002/00008 IZ-10054
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 15. 2. 2002, opr. št. In 2002/00008,
je bil dne 18. 4. 2002 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o.,
Letališka 5, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja št. 4, na naslovu Glinškova plo-
ščad 11, Ljubljana, pritličje, v izmeri bruto
45,71 m2, last dolžncie Rižnar Fani, Glin-
škova ploščad 11, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2002

Z 2001/00951 IZ-9237
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00951 z dne
20. 3. 2002, je bila ustanovljena na poslov-
nih prostorih v poslovni stavbi na Svetoza-
revski ulici 10 v Mariboru, stoječi na parceli

št. 1701/3, pripisani k vl. št. 1230, k.o.
Maribor - Grad, ki sestoje iz:

– pisarniških prostorov št. 301-314,
316, 329 in 329a, v III. nadstropju v skupni
izmeri 325,10 m2,

– idealnega solastninskega deleža
57,99% na skupnih prostorih, v III. nad-
stropju v površini 135,55 m2, in

– idealnega solastninskega deleža na
skupnih delih, objektih in napravah poslov-
ne stavbe kot celote, ki znaša 68,15 m2,

last dolžnice in zastaviteljice Kreka,
d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 9. 2001, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Ko-
per, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2002

Z 2002/00296 IZ-10064
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 318/2002 z dne 29. 3. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00296 z dne 13. 5. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dvosobnega stanovanja z ozna-
ko S2/5-2b, v izmeri 56,19 m2, v V. nad-
stropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto
oznako v izmeri 7,68 m2, v I. kletni etaži
objekta v Cankarjevi ul. 6B, ki stoji na parc.
št. 1212/1, k.o. Maribor - grad, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih, na-
pravah objekta in na zemljišču, na katerem
objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču, ki
je last zastaviteljev, vsakega do 1/2, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 266/2002
z dne 20. 3. 2002, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Nove kreditne banke Mari-
bor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
12,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2002

Z 2002/00294 IZ-10065
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 297/2002 z dne 27. 3. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00294 z dne 13. 5. 2002 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, lokala št. 5, v izmeri 97,28 m2,
ki se nahaja v poslovno stanovanjskem ob-
jektu ob Betnavski cesti in Žolgarjevi ulici v
Mariboru, ki stoji na parc. št. 1106/1, pripi-
sani pri vl. št. 2093, k.o. Tabor, ki je last
zastaviteljev družbe JOB d.o.o. do 56/100
od celote in Osmanović Jasmina do 44/100
od celote, na podlagi sporazuma o prizna-
nju solastniškega deleža, opr. št. SV
219/2002 z dne 7. 3. 2002, v zavarovanje
denarne terjatve upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
v višini 29,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2002

Z 44/2002 IZ-8867
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 44/2002, ki ga je dne 26. 4. 2002 izdalo
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Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer poslovni pro-
stor, ki obsega tri pisarniške prostore, ve-
trolov, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarne
prostore, v skupni površini 52,87 m2, ki se
nahajajo v pritličju stanovanjske zgradbe,
stoječe na parc. št. 332, 333, 334 in 337,
k.o. Murska Sobota in ki so last dolžnika -
zastavnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 11. 12. 1998, sklenjene med
dolžnikom - zastavnim dolžnikom FIN-KON-
TO, posredovanje in finančne storitve,
d.o.o., Grajska ulica 1/a, Murska Sobota,
kot kupcem in VB-LINE d.o.o. Murska So-
bota, Grajska 1/a, kot prodajalcem (pri če-
mer je na prej navedeni kupoprodajni po-
godbi z dne 11. 12. 1998 zapisana firma
kupca FEN-KONTORLES, trgovina z lesni-
mi izdelki, d.o.o., ki se je tako glasila pred
spremembo prej navedene firme v firmo
FIN-KONTO, d.o.o., kar izhaja tudi iz del-
nega zgodovinskega izpiska iz sodnega re-
gistra za prej navedeno družbo, izpisanega
dne 11. 4. 2002), zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmay-
erjeva 26, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 45,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2002

II R 266/99 IZ-4485
Okrajno sodišče na Ptuju je po okraj-

nem sodniku posamezniku Benjaminu Au-
erju na podlagi sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, skle-
njenega z notarskim zapisom notarja Šoe-
men Andreja iz Ptuja, opr. št. SV 718/99 z
dne 29. 6. 1999, v izvršilni zadevi predla-
gateljev upnika Raiffeisenbank St. Ste-
fan-Jagerberg-Wolfsberg Avstrija, ki ga za-
stopa odv. Vladimir Toplak iz Ptuja in dol-
žnik, ki je hkrati zastavitelj Zoran Zemljarič
ter dolžnica Lirija Zemljarič, v postopku za
zavarovanje denarne terjatve v zastavno
pravico na premičnih stvareh, na podlagi
sporazuma strank, dne 23. 8. 1999 skle-
nilo:

na podlgi navedenega notarskega zapi-
sa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Raiffeisenbank St. Stefan-Jager-
berg-Wolfsberg iz Avstrije do dolžnikov Li-
rije Zemljarič, roj. 19. 4. 1966 in Zorana
Zemljariča, roj. 22. 8. 1965, oba stanujo-
ča Belšakova ul. št. 29, Ptuj, višini
2,100.000 ATS s pp., kar predstavlja pro-
tivrednost 29,736.000 SIT, po kreditni po-
godbi z dne 25. 6. 1999 dovoli in odreja
popis stvari v korist upnika, ki so last dol-
žnikov, in sicer poslovni prostor v poslovni
stavbi na naslovu Ormoška cesta št. 30,
Ptuj, označen s št. 5, na objektu, zgraje-
nem na parc. št. 1580/1, k.o. Ptuj, ki meri
263 m2, neto površine in 70,45 m2, pripa-
dajočih skupnih površin in naprav, pridob-
ljen s pogodbo o prodaji poslovnega pro-
stora sklenjeno med Kovinotehno d.d. iz
Celja kot prodajalko in dolžnikom kot kup-
cem z dne 8. 6. 1999.

S popisom pridobi upnik zastavno pra-
vico na navedenem poslovnem prostoru.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 8. 1999

Amortizacije

N 13/2002 AM-10073
Tistega, ki ima v rokah dva kosa bianco

menic izdajatelja Cetronik Sežana d.o.o.,
Dutovlje, Dutovlje 2a, s podpisom direktorja
Žarka Cergola in izpisano klavzulo “brez pro-
testa,” akceptiranih s strani Žarka Cergola
kot fizične osebe in Irene Cergol ter Mateja
Cergola, izdanih pri Banki Vipa d.d., Nova
Gorica, v zvezi s sklenitvijo kreditne pogod-
be št. 19/97 z dne 21. 10. 1997, se pozi-
va, da ju v roku 60 dni od objave tega raz-
glasa pokaže Okrajnemu sodišču v Sežani,
ker ju bo drugače sodišče po preteku pred-
njega roka razglasilo za nično.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 5. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 565/2001 IZ-8860
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni

zadevi upnika Si.mobil, Telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnika Vladimirja Majceniča,
sedaj neznanega bivališča (prej Cankarjeva
ulica 54, Nova Gorica), zaradi izterjave de-
narne terjatve, dne 24. 4. 2002 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Vladimirju Majceniču, neznanega
bivališča, postavi začasno zastopnico, od-
vetnico Nado Bolcar iz Solkana, Ul. IX. kor-
pusa 46, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni
zadevi z opr. št. I 565/2001, vse dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 2002

I 277/2001 IZ-8863
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni

zadevi upnika Si.mobil, Telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnico Zofijo Elersič, sedaj
neznanega bivališča (prej Laze 43, Vrtojba,
Šempeter pri Gorici), zaradi izterjave denar-
ne terjatve, dne 24. 4. 2002 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Zofiji Elersič, neznanega bivališča,
postavi začasno zastopnico, odvetnico Ka-
tjušo Gorjan iz Nove Gorice, Ul. XXX. divizi-
je 23, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni
zadevi z opr. št. I 277/2001, vse dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 2002

In 1994/00018 SR-7486
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni

zadevi upnice Republike Slovenije, Minsi-
trstva za obrambo Ljubljana, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v
Kopru, Ul. stare pošte 3, Koper, proti dol-
žniku Atliji Goranu, z neznanim prebivali-
ščem na Hrvaškem (nazadnje stanujočem v
Postojni, Cankarjeva ul. 10), zaradi prisilne
izpraznitve stanovanja in izterjave denarne
terjatve - stroškov, izven naroka dne 28. 3.
2002 sklenilo:

dolžniku Goranu Atliji z neznanim prebi-
vališčem na Hrvaškem, nazadnje stanujo-
čem v Postojni, Cankarjeva ulica 10, se na
podlagi določila prvega odstavka in 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanu za začasno
zastopnico postavi odvetnica Vida Andreja-
šič iz Postojne, Trg padlih borcev 5.

Začasna zastopnica ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika. Te pravice ima vse dotlej, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 28. 3. 2002

Oklici dedičem

D D 140/96 OD-3228
V zapuščinski zadevi po pok. Judež Iva-

ni, roj. 31. 5. 1889, državljanstvo Jugoslo-
vansko, samski, umrli 25. 12. 1974, na-
zadnje stanojoči Količevo 20, v postopku
dedovanja denacionaliziranega premoženja
bi prišla v poštev za dedovanje tudi njena
pranečakinja Breda Marija Metelko, ki živi v
tujini na neznanem naslovu.

Sodišče poziva dedinjo neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavi sodišču kot dedinja, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nada-
ljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 1. 2002

D 260/2000 OD-6054
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v

teku zapuščinski postopek pod opr. št. D
260/2000 po pok. Khan Koman Doroteji,
roj. 19. 2. 1950, nazadnje stanujoči Lon-
don N10 2LB, Palace Court Gardenc 9, v
Angliji in umrli 15. 9. 1998.

Doroteja Khan Koman, roj. 19. 2. 1950,
nazadnje stanujoča na naslovu London N10
2LB, Palace Court Gardenc 9 v Angliji, je
dne 15. 9. 1998 umrla in ni zapustila opo-
roke.

Do dediščine imajo pravico vdovec Ghu-
lan Khan, sin Khalid Khan in hči Sajedah
Khan, ki bivajo na neznanem naslovu.

Ker sodišču njihovo prebivališče ni zna-
no, naj se priglasijo naslovnemu sodišču v
enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
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izjave skrbnika za poseben primer, ki bo
dedičem postavljen v tem zapuščinskem po-
stopku in na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 3. 2002

I D 162/2002 OD-8810
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Jožefu Roškerju,
roj. 10. 2. 1917, nazadnje stanujočem Cer-
šak 17, umrlem 6. 12. 2001.

Iz podatkov iz spisa je razvidno, da je
imel pokojni izven zakona še sina in hčerko.
Drugim dedičem niso znani podatki o po-
kojnikovih izvenzakonskih otrocih.

Sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dedovanja, da se v roku enega
leta po objavi tega oklica priglasijo na Okraj-
nem sodišču v Mariboru.

Po preteku enega leta po objavi oklica
bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2002

Oklici pogrešanih

N 4/2002 PO-9248
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na pre-

dlog Danice Bratina iz Črnič 104, ki jo za-
stopa odv. Branka Mevlja Turk iz Nove Gori-
ce, postopek o razglasitvi pogrešane Olge
Kuljat Gleščič (hčerke Andreja Gleščiča in
Frančiške Kuljat, roj. 25. 11. 1914 v Kam-
njah, ki jo zastopa skrbnik za poseben pri-
mer Danilo Brankovič iz Črnič 103), za mr-
tvo.

O pogrešani razen krstnega lista ne ob-
staja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Olge Kuljat Gle-
ščič, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v ro-
ku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 5. 2002

N 4/2002 PO-10074
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagateljice Boltar Antonije iz Gr-
garskih Raven 23 (tudi Baske št. 23), ki jo
zastopa odv. Ivan Makuc iz Tolmina, posto-
pek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega,
in sicer Madon Rudolfa od Jožefa, roj.
11. 10. 1904 v Grgarskih Ravnah, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Božica
Fabijan iz Grgarja št. 65.

O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in zemljiškoknjižnega izpi-
ska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja no-
ben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Madon Ru-
dolfa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 5. 2002

N 19/97 PO-9246
Jožefa Kostanjšek, roj. Kostanjšek, roj.

10. 2. 1900, nazadnje stanujoča Dekman-
ca 21, Bistrica ob Sotli, pogrešana od dru-
ge svetovne vojne, med katero naj bi po-
begnila v Bosno.

Marija Sikošek, roj. Sikošek, roj. 27. 2.
1898 v Dekmanci, nazadnje stanujoča Dek-
manca 21, Bistrica ob Sotli, pogrešana od
druge svetovne vojne, med katero naj bi
odšla na Madžarsko.

Predlagatelj postopka po obeh pogreša-
nih je Kostanjšek Slavko, Gostinca 4/a,
Podčetrtek, katerega pokojni oče je bil brat
oziroma polbrat pogrešanih.

Skrbnik za poseben primer je Mramor
Jože, roj. 27. 3. 1930, stanujoč Vrenska
Gorca 15, Buče.

Pogrešani naj se oglasita in tudi vsak, ki
bi kaj vedel o njunem življenju, naj to sporo-
či Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer
se bosta po poteku roka pogrešani razglasi-
li za mrtvi.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 25. 4. 2002

N 12/97 PO-9247
Franc Vidmer (tudi Vidmar), nazadnje sta-

nujoč Zg. Negonje št. 1, Rogaška Slatina,
poročen z Vidmar Jožefo, roj. Supej, roj.
1858, umrlo 13. 4. 1911, ko je Vidmer
Franc še živel.

Predlagatelja postopka sta Zobec Franc
in Lucija, oba stanujoča Irje 6/b, Rogaška
Slatina. Skrbnik za poseben primer je Žerak
Franc, roj. 28. 12. 1932, stanujoč Irje 6/b,
Rogaška Slatina.

Pogrešani naj se oglasi in tudi vsak, ki bi
kaj vedel o njegovem življenju, naj to sporo-
či Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer
se bo po poteku roka pogrešani razglasil za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 25. 4. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE
Stg 757/2002 Rg-10129

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev - družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo Irena Trade, proizvodnja in
trgovina, d.o.o. Velenje, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku sklenilo ob-
javiti sklep:

družba Irena Trade, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Velenje, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Sušec Bojana, Kardeljev trg 8, Velenje, ki

prevzame obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 5. 2.

2002.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 2. 2002

KRANJ

Srg 497/2002 Rg-3314
Družba T & A, prevozniško in ekonom-

sko finančne storitve, d.o.o., Škofja Lo-
ka, s sedežem v Škofji Loki, Podlubnik
243, vpisana na reg. vl. št. 1/2065/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Šin-
kovec Matjaž, Reteče 118, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 2. 2002

LJUBLJANA

Srg 03724/2002 Rg-9244
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-

sko sodišče na predlog družbe Planis, po-
djetje za inženiring in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Spodnje Pirniče 47c, Medvode, ki jo
zastopa notarka Berden Dušica, Trg OF 13,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku iz izbris iz sodnega registra
družbe Planis, d.o.o., Ljubljana, Spodnje
Pirniče 47c, Medvode, objavlja sklep:

družba Planis, podjetje za inženiring
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Spodnje
Pirniče 47c, Medvode, reg. št. vl.
1/29466/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja z dne 11. 4.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ilovar Darja, Spodnje
Pirniče 47c, Medvode, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitve-
ni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Ilovar Darjo.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2002
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MURSKA SOBOTA

Srg 2002/00150 Rg-8894
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Eskimo-Iglo, trgovina, d.o.o.,

Murska Sobota, Lendavska 11, vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča, vl. št.
1/02103/00, preneha po skrajšanem po-
stopku ZGD po sklepu družbenika z dne
21. 1. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Marga B.V., Weena 455, AL Rotterdam,
Netherlands, kot družbenik prevzema ob-
veznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 5. 2002

Srg 2002/00361 Rg-9242
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba A-DOM, podjetje za opremlja-

nje interierjev Strehovci d.o.o., Strehov-
ci 62, vpisana v sodni register tukajšnjega
sodišča, vl. št. 1/1576/00, preneha po
skrajšanem postopku ZGD po sklepu druž-
benika z dne 22. 4. 2002.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Ivanič Anton, Ljubljana, Vrhovci cesta XIX
9, kot družbenik prevzema obveznost plači-
la vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov v skladu z
notarskim zapisnikom SV 277/02 z dne
22. 4. 2002 prenese na Ivanič Antona.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po prete-
ku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 5. 2002

NOVA GORICA

Srg 429/2002 Rg-9243
Družba EKO-IUS, Gospodarsko sveto-

vanje, d.o.o., Solkan, Trg M.A. Plenčiča
23, Solkan, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. 1-01069-00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanovitelja družbe z dne 12. 4. 2002.

Ustanovitelj je Bevčič Albert, Ledine 8,
Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 5. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Color d.d. Medvode, Cesta Komandanta Sta-
neta 4, Medvode, preklicuje štampiljke v modri
barvi, pravokotne oblike z logotipom:

z dvema elipsama in napisom Medvode pod
napisom Color z naslednjo vsebino: COLOR
industrija sintetičnih smol, barv, in lakov, d.d. (s
št. od 1 do 23), COLOR d.d. skladišče pre-
vzem (s št. 1, 2, 3, 4, 5, 6), COLOR d.d.
skladišče odprema (s št. 1 in 2) in malo štampi-
ljko, pravokotne oblike, z enakim logotipom ter
vsebino: COLOR; d.d. (brez številke).
Ob-70333

Geoplin d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske
brigade 11, Ljubljana, preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino GEOPLIN d.o.o. Ljub-
ljana št. 20. Ob-70330

Kerozin d.o.o. oziroma Kerozin, produkcij-
ska hiša d.o.o., Ljubeljska ulica 14, 1000 Ljub-
ljana, preklicuje žig podjetja Kerozin d.o.o. Žig
je pravokotne pokončne oblike s tanko obrobo.
Vsebuje logotip podjetja (velik križ oziroma “X”) v
sredini, napise “KEROZIN”, “PRODUKCIJSKA
HIŠA D.O.O.” in “LJUBLJANA” na dnu in “1” v
levem zgornjem kotu. Ob-70103

Mediagraf Damjan Samastur s.p., Brileje-
va ulica 2, 1117 Ljubljana, preklicuje žig z
vsebino: MEDIAGRAF DAMJAN SAMASTUR
S.P. TRŽENJE, GRAFIČNO OBLIKOVANJE,
TRŽNO RAZISKOVANJE IN RAZNOS PUBLI-
KACIJ, BRILEJEVA ULICA 2, 1117 LJUBLJA-
NA. Ob-70106

Si.mobil, d.d., Šmartinska cesta 134b, pre-
klicuje žig z vsebino: Si.mobil, z napisom “ve-
dno zame” v zgornjem levem kotu in zaporedno
številko 34 v spodnjem desnem kotu.
Ob-70057

Priglasitveni list

Babič Danica s.p., Ivanovci 34, Fokovci, pri-
glasitveni list, opravilna št. 36-1530/96, izdan
dne 1. 1. 1997. gnn-88233

Cajnko Stanislav, Groharjeva ulica 18, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št. 40-1592/98,
izdan dne 1. 6. 1998 in 1. 9. 1999. gni-88267

Dovgan Zofija, Koseze 8, Ilirska Bistrica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 012-295/94, izdan
dne 14. 12. 1994. gnp-88081

Filipič Jure, Otalež 29, Cerkno, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št.
032083/0104/00-21/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnp-88331

GRADBENIK TOLMIN d.o.o., Poljubinj
89/h, Tolmin, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. in obrtno dovolenje, št.
005420/0855/00-65/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnn-88133

Hvasti Dominik, Jama 38, Mavčiče, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
26707/1175/00-28/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnn-88208

Jakelj Marjan, Golo Brdo 31, Medvode,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052024/4850/03-37/1995, izdana dne 23.
1. 1998. gnb-87970

Jarc Marcel, Nad jezerom 42, Bresternica,
priglasitveni list, opravilna št. 068-0626/97, iz-
dan dne 24. 4. 1997. gnj-88187

Jugovac Francka s.p., Šared 27/a, Izola –
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015794/0142/00-23/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnl-88510

Kumelj Darja, Peričeva ulica 15, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št.
037073-0508-01/34-2000, izdano dne 6. 3.
1995. gnc-88219

Pinter Jasmina, Vuhred 6/a, Vuhred, prigla-
sitveni list, opravilna št. 43-591/97, izdan dne
9. 10. 1997. gnt-88027

Pirjevec Avrelij s.p., Lepa cesta 15, Portorož
– Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
049304/1164/00-50/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gni-88088

Počivavšek Tomaž, Jarčeva ulica 22, Dom-
žale, priglasitveni list, opravilna št. 27-98/96,
mat. št. 5655739. gnd-88218

Pušenjak Zvonko, Brodarska ulica 10, Litija,
priglasitveni list, opravilna št. 23-0122/94, iz-
dan dne 1. 6. 1994. gnr-88104

Ravnikar Leopold s.p., Lipce 7, Blejska Do-
brava, priglasitveni list, opravilna št.
14-0252/94. gnf-88166

Ravnikar Leopold s.p., Lipce 7, Blejska Do-
brava, obrtno dovoljenje, št.
02424171014/00-24/1995 – reprezentativ-
no. gnd-88168

Ravnikar Leopold s.p., Lipce 7, Blejska Do-
brava, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
024241/1014/00-24/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gne-88167

Rupnik Iztok, Zelenica 22/a, Logatec, obrt-
no dovoljenje, št. 6504, izdano dne 6. 3. 1995.
gnz-88121

Sušec Darko, Pameče 17, Slovenj Gradec,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
008631/0494/00-59/1995 in obrtno dovo-
ljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gnu-88501

Široka Nik, Cesta svobode 15, Bled, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
014434/1150/00-54/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnh-88089

Škrinjar Janez s.p., Vajdova 33, Semič, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0419/94, izdan
dne 16. 9. 1994. gnj-87937

Tori Ljubo s.p., SALECONS, Pod topoli 1,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1765/94, matična št. obrata 5040813, iz-
dan dne 30. 12. 1994. gnw-88474

Verbovšek Samo, Ob železnici 6, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3610/95, iz-
dan dne 1. 4. 1995. gnd-88443

Vrbnik Janja, Golovec 30, Trbovlje, priglasi-
tveni list, opravilna št. 56-00266/94, mat. št.
514499 – na ime Jerman Ana, izdan dne 24. 6.
1994. gnd-88193
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Vukajč Ida s.p., Kroška ulica 28/a, Murska
Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000669/0817/00-46/1995, izdana dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnp-88481

Potne listine

Bizjak Marija, Partizanska 31, Nova Gorica,
potni list, št. AA 398591, izdala UE Nova Gori-
ca. gnz-88371

Bohinc Jernej, Zg. Pirniče 71/g, Medvode,
potni list, št. BA 254150, izdala UE Ljubljana.
gnl-88135

Bremec Dean, Ulica za gradom 1, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
55220, izdala UE Koper. gnc-88519

Curk Radovan, Brdo 36, Bovec, potni list,
št. AA 522510. gnx-87998

Čargo Gregor, Gregorčičeva 9, Deskle, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 53453, izdala UE
Nova Gorica. gnl-87985

Delak Lovec Mateja, Tomšičeva 1/a, Žalec,
potni list, št. BA 133742. gni-88063

Delli Castelli Jelka, Veliki Breg 20, Mojstra-
na, potni list, št. AA 784515. gns-88378

Dobrajc Igor, Gozdna ulica 20, Hoče, potni
list, št. AA 650873. gnp-88231

Dover Nika, Ulica Dobrava 72, Zreče, potni
list, št. BA 829193. gnb-88395

Đanan Elvis, Blejska Dobrava 74, Jesenice,
potni list, št. BA 594433. gnr-88004

Eržen Tanja, Slivna 15, Vače, potni list, št.
BA 782191. gnu-88276

Fazlić Senad, Cesta padlih borcev 40, Hra-
stnik, potni list, št. AA 970824, izdala UE Hra-
stnik. gnw-87999

Fekonja Jožef, Gradnikova ulica 16, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 51079, izdala
UE Nova Gorica. gno-88107

Gaber Maja, Lendavske gorice 5, Lendava –
Lendva, potni list, št. AA 212380, izdala UE
Lendava. gnx-88448

Golenko Jasna, Celovška cesta 14, Brester-
nica, potni list, št. AA 283513. gny-88172

Golič Janez, Kidričeva ulica 33/a, Nova Go-
rica, potni list, št. AA 304876, izdala UE Nova
Gorica. gnd-88368

Golob Mojca, Lamutova 3, Novo mesto, pot-
ni list, št. AA 896472. gnf-87991

Gudić Milenko, Jurija Gagarina 45, Beograd,
potni list, št. CA 16174. gnk-88111

Hari Danilo, Miklošičeva 33, Murska Sobo-
ta, potni list, št. P00199681. gnu-88351

Hecl Sonja, Pretrež 13, Laporje, potni list,
št. BA 28901. gnm-88109

Hočevar Eve Leopoldina Poli, Pot k igrišču
2, Ljubljana, potni list, št. AA 310331, izdala UE
Ljubljana. gny-88547

Holcman Sebastijan, Prušnikova 34, Mari-
bor, potni list, št. BA 701667. gnw-88174

Hren Janez, Drenov grič 171, Vrhnika, potni
list, št. BA 984761. gny-88447

Hrnja Marija, Clevelandska 43, Ljubljana,
potni list, št. BA 136047, izdala UE Ljubljana.
gns-88278

Hrovatič Miha, Slomškova ulica 19, Ljublja-
na, potni list, št. BA 444659, izdala UE Ljublja-
na. gnd-88493

Ivanc Robert, Tkalska 43, Ljubljana-Šentvid,
potni list, št. BA 238759. gng-88490

Janić Marta Stanislava, Adamičeva 5, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 538031, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-88462

Karčovnik Anton, Zg. Slemen 36, Selnica ob
Dravi, potni list, št. BA 843696. gnc-88069

Karner Jernej, Slatinski Dol 16, Zgornja Kun-
gota, potni list, št. CA 17733. m-543

Kek Tea, Lesjakova 57, Maribor, potni list,
št. BA 741737. gnl-88110

Kerčmar Tomaž, Lendavska 17/c, Murska
Sobota, potni list, št. BA 768093, izdala UE
Murska Sobota. gnc-88244

Kerkez Meta, Kardeljeva 79, Maribor, potni
list, št. BA 660705. gnm-88309

Kersnič Anže, Ulica talcev 4, Ribnica, potni
list, št. AA 839947. gnk-88436

Klemenc Frančiška, Stolnik 14, Kamnik, pot-
ni list, št. AA 883912, izdala UE Kamnik.
gnb-87924

Kobetič Mateja, Moša Pijade 4, Črnomelj,
potni list, št. BA 964818. gnp-88306

Komnenič Željka, Črniče 71, Črniče, potni
list, št. BA 923671, izdala UE Ajdovščina.
gnz-88246

Kopač Aleš, Tavčarjeva 8, Žiri, potni list, št.
P00348022. gnm-88234

Koželj Kristina, Ob žici 1, Ljubljana, potni list,
št. P00105888. gnt-88202

Krajnc Danica, Papirniški trg 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 527951, izdala UE Ljubljana.
gnd-88268

Kreačič Alenka, Kalinškova 33, Kranj, potni
list, št. BA 921090. gnt-88477

Krek Miro, Gradnikova 3, Kranj, potni list, št.
BA 935396, izdan na ime Vukovič Miro.
gnj-88512

Krmec Andrej, Prušnikova 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 82250, izdala UE Ljubljana.
gnl-88210

Krvina Frančiška, Nazorjev trg 3/a, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 512932.
gnt-88002

Krvina Frančiška, Nazorjev trg 3/a, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
12064, izdala UE Koper. gns-88003

Kukaj Avni, Cesta Španskih borcev 53, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 20910, izdala UE Ljublja-
na. gnp-88381

Kunej Martina, Srednji dolič 13, Mislinja, pot-
ni list, št. BA 920053, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gng-87990

Lapanja Pavel, Solkan, Milojke Štrukelj 78,
Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
34801, izdala UE Nova Gorica. gnd-88518

Leban Gorazd, Rada Simonitija 4, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI 5723,
izdala UE Nova Gorica. gng-88369

Lekić Mileta, Hrvatini 1, Koper – Capodis-
tria, maloobmejno prepustnico, št. AI 124025,
izdala UE Koper. gne-88017

Malić Duško, Cesta zmage 22, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 682521. gnq-88055

Marolt Tomaž, Cvetlična pot 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 898011, izdala UE Ljubljana.
gnx-88273

Menart Tomislav, Kotna 13, Moravske Topli-
ce, maloobmejno prepustnico, št. AG 15955,
izdala UE Murska Sobota. gnb-87995

Mervič David, Ozeljan 46, Šempas, potni
list, št. AA 469874, izdala UE Nova Gorica.
gnb-88245

Mevlja Pascal Bruno, Tomažičeva 3, Anka-
ran – Ankarano, potni list, št. AA 518260.
gns-88028

Milenkovič Branko, Trubarjeva c. 77, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 244562, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-88550

Milosavljevič Dejan, Sl. Gruma 22, Novo me-
sto, potni list, št. AA 403733. gno-88357

Mišković Igor, Lepodvorska 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 860287, izdala UE Ljubljana.
gni-88038

Mitrić Milan, Kajakaška cesta 115, Ljublja-
na, potni list, št. BA 853935, izdala UE Ljublja-
na. gnd-88468

Moro Albin, Ulica Sv. Petra 9, Izola – Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 118694, izda-
la UE Izola. gnc-88119

Moro Marija, Ulica svetega Petra 9, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 99588.
gnd-88243

Mravlje Matjaž, Pod šijo 13, Tržič, potni list,
št. BA 802555. gng-88065

Obran Franc, Ul. 5. prekomorske 7, Ptuj,
potni list, št. BA 150617. gnq-88130

Olas Milan, Šercerjevo naselje 2, Murska
Sobota, potni list, št. AA 665966, izdala UE
Murska Sobota. gnx-88123

Osmanagić Kemal, Pot v Zeleni gaj 55, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 449537, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-88555

Ovca Jože, Zdešarjeva 7, Ljubljana-Polje,
potni list, št. BA 447610, izdala UE Ljubljana.
gne-88467

Patafta Beno, Živkova 17, Miklavž na Drav-
skem polju, potni list, št. AA 282891.
gny-88022

Perenčević Angela, Bereča vas 11, Suhor,
potni list, št. BA 103460. gnf-88366

Perko Irma, Kranjska c. 1, Tržič, potni list, št.
AA 191091. gnw-88349

Pezdirc Ana, Cerkvišče 4, Gradac, potni list,
št. BA 516546. gnu-88226

Pišek Vinko, Papirniški trg 1, Ljubljana, potni
list, št. AA 463161, izdala UE Ljubljana.
gnb-88270

Plavec Hedvika, Trate 20, Zgornja Velka, pot-
ni list, št. BA 113570, izdala UE Pesnica. m-539

Poljanšek Bogdan, Mekinje, Molkova pot 8,
Kamnik, potni list, št. AA 480818, izdala UE
Kamnik. gnz-87921

Poljanšek Mateja, Stolnik 14, Kamnik, potni
list, št. CA 4890, izdala UE Kamnik. gnx-87923

Poljanšek Matjaž, Stolnik 14, Kamnik, potni
list, št. CA 4891, izdala UE Kamnik. gny-87922

Prosen Milka, Jablanica 11/a, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. AA 419343. gnz-88346

Ramdedović Selvin, Ižanska cesta 305, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 665584, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-88114

Rodeš Margareta, Rudija Papeža 30, Kranj,
potni list, št. BA 801152. gnn-87962

Rus Mihaela, Pameče 102/a, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. AA 771931. gnf-88116

Rutar Andreja, Podbreg 6, Tolmin, potni list,
št. BA 895454. gnj-88362

Saje Nejc, Reška 25, Ljubljana, potni list, št.
BA 984764, izdala UE Ljubljana. gnm-88484

Sečnjak Iztok, Mladinska ulica 4/a, Vuzeni-
ca, potni list, št. BA 713812, izdala UE Radlje
ob Dravi. gne-88142

Siter Tobija, Grebenčeva cesta 4, Leskovec
pri Krškem, potni list, št. BA 696768.
gnb-88070

Šenica Andrej, Pod cvingarjem 29, Dolenj-
ske Toplice, potni list, št. BA 405791.
gnd-87993

Šfiligoj Jan, Grajska cesta 20, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
163409, izdala UE Nova Gorica. gnj-87987

Štahler Nives, Mencingerjeva ulica 5/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 637751, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-88402

Šuster Rok, Vojkovo nabrežje 26, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 518546.
gnm-87984

Tamše Jakob Filip, Topolšica 84, Topolšica,
potni list, št. BA 785690. gnz-88396

Tolja Jana, Oljčna pot 15, Piran – Pirano,
potni list, št. P00053561. gnm-88509

Toso Herman, Pallymena, Irska, potni list, št.
P00365697. gnw-87974

Turha Franc, Klosterneuburgerstrasse 4/IV,
Dunaj 1200, potni list, št. AA 253453.
gnp-88156

Valenčič Borut, Levstikova 4, Piran – Pirano,
potni list, št. P00053974. gng-88515
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Velikonja Varja, Kidričeva ulica 33/a, Nova
Gorica, potni list, št. BA 993710, izdala UE
Nova Gorica. gnb-88370

Wagnes Valerija, Gubčeva 10, Velenje, pot-
ni list, št. P00056133. gni-88388

Zimic Mirjam, Bevkova 10, Deskle, potni list,
št. BA 149706, izdala UE Nova Gorica.
gnn-87983

Zimic Mirjam, Bevkova 10, Deskle, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 30006, izdala UE No-
va Gorica. gno-87982

Živec Polona, Preglov trg 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 846000, izdala UE Ljubljana.
gne-88492

Žontar Aleš, Prežganje 47, Ljubljana, potni
list, št. BA 886664, izdala UE Ljubljana.
gng-88540

Župevec Katja, Pot na Gorjance 16, Novo
mesto, potni list, št. BA 812402. gnt-88277

Osebne izkaznice

Avberšek Alenka, Lipa 10, Velenje, osebno
izkaznico, št. 145713. gng-88140

Balažič Miro, Sketova 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 725467. gnh-88314

Benedičič Barbara, Na plavžu 29, Železniki,
osebno izkaznico, št. 604102. gnx-88498

Bezjak Marjeta, Verje 15, Medvode, osebno
izkaznico, št. 777953. gni-88313

Bizjak Luka, Sinja Gorica 81, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. S 000705156. gnc-87919

Blaj Petra, Gotovlejska cesta 2, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 650219. gnb-88495

Božič Kristjan, Sebrelje 32/a, Cerkno, oseb-
no izkaznico, št. 109096. gnn-88308

Božiček Lilijana, Brilejeva 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 653866. gnx-88473

Braniselj Borut, Pod Plevno 9, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 1116908. gnn-88383

Bratuša Mirko, Dolomitska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 159726. gnb-88470

Bregar Avguštin, Glavni trg 13, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 276638. gnt-87977

Breskvar Igor, Borštnikov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 311377. gnb-88545

Breznik Jože, Zg. Velka 63, Zgornja Velka,
osebno izkaznico, št. 41732. m-538

Čater Roman, Zadobrova 40, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 312424. gnn-88258

Čuk Andreja, Kidričeva 29/c, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 490574. gnk-88011

Ćižman Aleš, Kajakaška 18, Ljubljana Šmar-
tno, osebno izkaznico, št. 197106. gnj-88037

Damijani Lučano, Pot pomorščakov 16, Por-
torož – Portorose, osebno izkaznico, št.
275577. gnj-88012

Debeljak Luka, Povšetova 57, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 816625. gnh-87989

Devetak Pavla, Tošniška 21, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 176253. gng-88115

Diemat Bernarda, Kajuhova ulica 1, Kidriče-
vo, osebno izkaznico, št. 276963. gnm-88363

Diemat Franc, Kajuhova ulica 1, Kidričevo,
osebno izkaznico, št. 388616. gnt-88502

Dietinger Tomaž, Cirkovce 17, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 302085. gnq-88355

Dim Milan, Hudeje 4, Trebnje, osebno izkaz-
nico, št. 144788. gny-88151

Dimnik Aleš, A. Tovornika 13, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 312789. gnn-88458

Dokl Miran, Romihova 15, Maribor, osebno
izkaznico, št. 381346. gns-88078

Doležal Vidmar Barbara, Cesta na Poljane 7,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
816785. gnj-88266

Dončić Ljubica, Tomšičeva 13, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 98205. gni-88013

Drakšič Vladimir, Vrbje 37, Žalec, osebno
izkaznico, št. 198780. gnp-88006

Dugi Marjan, Goriška ul. 9, Maribor, osebno
izkaznico, št. 904273. gnz-87996

Erjavec Franc, Sodnijska 16, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 504696. gnv-88475

Fideršek Primož, Kukava 41, Juršinci, oseb-
no izkaznico, št. 887325. gnl-88010

Filipič Drago, Radoslavci 31, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 688554. gnf-88016

Franinović Ivan, Gerbičeva 33, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 478507. gnh-88389

Gabrič Simona, Stara cesta 19, Naklo, oseb-
no izkaznico, št. 564373. gnq-88505

Gec Vanja, Šepulje 28, Sežana, osebno iz-
kaznico, št. 334997. gny-88222

Gorenc Dejan, Zadobrova 76/a, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 975974. gnr-88254

Goršek Miha, Famlje 3, Vremski Britof, oseb-
no izkaznico, št. 772098. gny-88122

Gregorič Boris, Gotovlje 58, Žalec, osebno
izkaznico, št. 164359. gnp-88256

Grm Anka, Št. Jurij 74, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 1178465. gni-88288

Grm Katarina Manja, Št. Jurij 74, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 1178453. gnj-88287

Hadžić Armin, Cesta maršala Tita 2, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 326171. gnl-88085

Hiti Simona, Groharjeva 14, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 900528. gnq-88005

Hlupič Zlatko, Bevkova 9, Žalec, osebno iz-
kaznico, št. 775268. gnn-88083

Horvat Martina, Šegova 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 870617. gnv-88125

Horvat Nastja, Šegova 6, Novo mesto, oseb-
no izkaznico, št. 870636. gnu-88126

Hren Dejan, Vregova 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 38710. gnw-88024

Hribar Andraž, Šercerjeva 9, Cerknica, oseb-
no izkaznico, št. 258917. gnc-87969

Hribar Franc, Moškričeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 381120. gns-87978

Hribar Jožica, Ljubljanska 134, Domžale,
osebno izkaznico, št. 276370. gnl-88560

Hrnja Marija, Clevelandska 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 612279. gnr-88279

Hrvatin Robert, Harije 43, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 646738. gng-88365

Humski Črtomir, Spodnja Slivnica 87, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 811615.
gnr-88229

Ivanšek Marta, Pod topoli 85, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 604083. gng-88165

Jagrič Mirko Emilijan, T. Melive 12, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št. 782199.
gnl-88385

Jernejc Marija, Lopata 29, Celje, osebno
izkaznico, št. 613306. gnf-88516

Jevšnik Milena, Svetelka 7, Dramlje, osebno
izkaznico, št. 1073986. gnj-88387

Jokić Slađana, Kurirska pot 16, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 221869. gnq-88280

Kafol Šušteršič Alenka, Mali dol 1, Komen,
osebno izkaznico, št. 426517. gnf-88141

Kancler Marija, Sp. Gorica 56/a, Rače,
osebno izkaznico, št. 522042. gno-88232

Kastelic Primož, Šuštarjeva kolonija 31, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 45796.
gnc-88144

Kavzar Tomaž, Cesta zmage 21, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 346707.
gnw-88499

Kek Janko, Ižanska 410, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 329249. gnv-88400

Klanjšek Bojana, Ul. Juleta Gabrovška 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 506435.
gnq-88030

Kmetič Franc, Jemčeva cesta 3, Trzin, oseb-
no izkaznico, št. 576164. gng-88215

Knafelc Jana, Jurišče 65, Pivka, osebno iz-
kaznico, št. 77739. gno-88457

Kobe Simon, Kajuhova ulica 2, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 309565. gnz-88521

Kodrič Štefanija, Kopitarjeva 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 710395. gnh-87964

Končan Klemen, Spominska ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 1064382. gnv-88150

Končan Verstovšek Mateja, Spominska ulica
14, Celje, osebno izkaznico, št. 403335.
gnw-88149

Kopinč Vladislav, Globoko 62, Globoko,
osebno izkaznico, št. 173188. gnl-88485

Koprivc Marija, Cesta 1. maja 69, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 61618. gnr-88354

Koren Milena, Trg na stavbah 1, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 564095. gnr-88454

Korošec Oda, Gledališki trg 3, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 237231. gnf-88341

Kos Franc, Cesta oktobrskih žrtev 31/a,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 700191.
gng-88390

Kos Tatjana, Praprotnikova 12, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 234533. gng-88240

Koša Irena, Pretnerjeva ulica 8, Postojna,
osebno izkaznico, št. 379773. gnl-88060

Kotnik Matjaž, Ulica Zofke Kukovič 55, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
957200. gns-88503

Kovač Leon, Prinčičeva 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 69252. gnx-88548

Kozjak Damjan, Severova ulica 9, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 384656. gnr-88129

Krainer Iza, Prule 17, Ljubljana, osebno iz-
kaznico, št. 1047910. gnm-88159

Krajnc Andrej, Verje 38, Medvode, osebno
izkaznico, št. 63432. gnu-88476

Kramberger Stanka, Župečja vas 1/e, Lo-
vrenc na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
32930. gnf-88241

Križaj Kaja, Ljubeljska 14, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 968279. gnr-88283

Križanič Igor, Podgorje 23, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, osebno izkaznico, št. 826263.
gne-88117

Krvina Frančiška, Nazorjev trg 3/a, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 23675.
gnu-88001

Kuhar Tjaša, Vrtna ulica 17, Križe, osebno
izkaznico, št. 247353. gnm-88009

Kušar Jure, Srednje Gameljne 32/g, Ljublja-
na Šmartno, osebno izkaznico, št. 928501.
gnj-88537

Lazarević Miodrag, Betnavska c. 26/c, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 202858.
gnq-88455

Lešnik Magdalena, Galicija 58/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 1039689. gnv-88000

Lončar Franc, Ojstro 5, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 859580. gnb-88520

Lunežnik Anita, Bukovec 36, Zgornja Pol-
skava, osebno izkaznico, št. 197950.
gnr-87979

Lutovac Marko, Kunaverjeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 171435. gnn-88337

Maček Jure, Staniše 2, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 426025. gnp-88131

Maček Matej, Zabretova ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 773046. gnn-88412

Majdič Pavla, Vir, Čufarjeva 4, Domžale,
osebno izkaznico, št. 7352. gns-88453

Maričič Janez, Župančičeva 5/a, Brežice,
osebno izkaznico, št. 202026. gni-87988

Marolt Mateja, Valantičevo 16, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 1046253. gno-88507

Mask Ana, Cankarjeva 12, Koper – Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 674037.
gnu-87976
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Matičič Anica, Dolenja Brezovica 7, Preser-
je, osebno izkaznico, št. 222224. gnw-88549

Meglen Mojca, Kregarjeva 1, Brežice, oseb-
no izkaznico, št. 1061208. gng-88465

Melacher Jon, Puciharjeva ulica 3, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 403453. gnt-88102

Melacher Nina, Puciharjeva ulica 3, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 403454. gnu-88101

Mišmaš Slavko, Budganja vas 14, Žužem-
berk, osebno izkaznico, št. 870600.
gnp-88506

Močilnikar Špela, Rojčeva 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 363103. gnv-88450

Modic Darka, Vrbnjene 28, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 552178. gnh-88539

Moro Albin, Ulica Sv. Petra 9, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 94748. gnd-88118

Murn Andreja, Cesta 9. avgusta 61, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 39140.
gnq-87980

Novakovič Saša, Grudnovo nabrežje 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 799251.
gnl-88460

Ogrinec Damijana, Svetčeva 14, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 66796. gnu-88526

Omerzelj Magda, Bertoki, Markova 53, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št. 59703.
gne-88517

Oražem Agata, Stara cesta 5, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 217541.
gne-88242

Oselj Mojca, Vogljanska cesta 35, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 292517. gnq-88255

Oven Marija, Trnovska 10, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 751509. gnz-88496

Ožegović Nadja, Bolkova 35, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 83327. gno-88557

Pavlica Dragan, Milčinskega 4, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 880223. gni-88138

Petek Marko, Trubarjeva cesta 46, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 485226. gnd-88343

Pintar Marjeta, Kopališka ulica 8/a, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 265062.
gnr-88404

Pleterski Majda, Štefanova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 470621. gnk-88386

Pogačar Monika, Levčeva ulica 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 993281. gnr-88379

Poljanšek Bogdan, Mekinje, Molkova pot 8,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 304093.
gnb-87920

Potočnik Sandi, Čopova ulica 3, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 729317. gns-88253

Potrč Andrej, Geršakova 16, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 294684. gni-87963

Praprotnik Elizabeta, Na obrežju 15, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 781572. gnh-88364

Prelog Alojz, Zagojiči 30, Gorišnica, osebno
izkaznico, št. 292361. gnp-88356

Razpotnik Frida, Kolonija 1. maja 10, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 531831. gnn-88008

Rehar Nada, Škapinova 13, Celje, osebno
izkaznico, št. 209287. gnb-88170

Rejc Gašper, Podlubnik 179, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 175889. gnr-88479

Remškar Peter, Tomišelj 19, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 336567. gnr-88483

Resnik Marijan, Kamniška cesta 10, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 593285. gny-88397

Rožmarin Ciril, Zavrh 68, Voličina, osebno
izkaznico, št. 63333. gnn-88358

Ruzzier Giorgio, Tomšičeva 8, Piran – Pira-
no, osebno izkaznico, št. 214452. gns-88128

Sadar Marija, Zagorica 40, Videm-Dobrepo-
lje, osebno izkaznico, št. 995795. gns-88153

Samsa Andreja, Mali log 42, Loški Potok,
osebno izkaznico, št. 527273. gns-88103

Seražin Simon, Senočeže 98, Senožeče,
osebno izkaznico, št. 13643. gnw-88224

Skok Ana, Gomilsko 20/a, Gomilsko, oseb-
no izkaznico, št. 1025115. gno-88082

Snoj Andrej, Bratovševa ploščad 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 398792. gnq-88155

Solce Fanika, Ljubeljska 22, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 704369. gnr-88179

Sopotnik Anamarija, Matije Tomca 1, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 930250. gnh-88164

Starič Romana, Trg Rivoli 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 395685. gny-87997

Suhadolnik Martin, Zalarjeva 26, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 887781. gnm-88359

Suhadolnik Vera, Zalarjeva 26, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 101192. gnl-88360

Šabec Maja, Letoviška 18, Portorož – Porto-
rose, osebno izkaznico, št. 1155627.
gnn-88533

Šabec Paradiž Marta, Ulica Ivanke Kožuh
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 247846.
gny-88047

Šajn Nikolaj, Dvorce 9, Brežice, osebno iz-
kaznico, št. 514629. gns-88478

Šenica Gregor, Spuhlja 107/a, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 145533. gnh-88014

Šisernik Jerneja, Ruparjevo 6, Črna na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 1052575.
gne-88367

Šordjan Lazar, Borovška cesta 62, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 733725.
gnf-88066

Šrajner Lucija, Sv. Primož 26, Muta, osebno
izkaznico, št. 956064. gnc-88394

Šubic Marija, Vukov vrh 23, Poljane nad Ško-
fjo Loko, osebno izkaznico, št. 600108.
gnq-88480

Tolja Jana, Oljčna pot, Piran – Pirano, oseb-
no izkaznico, št. 866128. gni-88513

Tomec Olga, Nasipi 4, Trbovlje, osebno iz-
kaznico, št. 390977. gni-87967

Trinkaus Katarina, Nadlišec 26, Voličina,
osebno izkaznico, št. 222827. gny-88247

Ule Podobnik Sandrina, Prištinska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 486604.
gno-88182

Urbanč Stanislava, Veliki Obrež 41, Dobova,
osebno izkaznico, št. 755390. gnz-87975

Valentinčič Dušan, Slape 76, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 785307. gnc-88169

Vene Marija, Nasipi 41, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 56420. gnx-88248

Vigec Cvetka, Ožbalt 64, Ožbalt, osebno
izkaznico, št. 31833. gnp-87981

Vranič Jože, Peče 34, Moravče, osebno iz-
kaznico, št. 99731. gng-88015

Vučkić Mesud, Slape 97, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 305266. gnn-88158

Weiss Jerneja, Bratovševa ploščad 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 877767.
gnw-88374

Weiss Miha, Bratovševa ploščad 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 870091. gnx-88373

Weiss Tajda, Bratovševa ploščad 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 870106.
gny-88372

Zemljič Pia, Bevkova 1, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 437564. gnb-88120

Zlatanov Antoni, Ljubljanska 88, Domžale,
osebno izkaznico, št. 943743. gnj-88112

Zupančič Rayyer Zdenka, Gratova ulica 6,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 170893.
gnl-88335

Zver Mihael, Ljubljanska 32, Celje, osebno
izkaznico, št. 2024. gnh-88339

Žmavec Štefanija, Gregorčičev drevored 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 308740. gnn-88508

Žunič Tina, Veliki Osolnik 29, Rob, osebno
izkaznico, št. 246139. gny-88472

Žužek Igor, Mlekarska ulica 2, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 73664. gny-88522

Vozniška dovoljenja

Arčon Zvonko, Bilje 8, Renče, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, reg. št. 14415, izdala UE
Nova Gorica. gni-88188

Badovinac Tanja, Stopiče 34, Stopiče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 41528, izdala UE
Novo mesto. gnx-88302

Balant Jožef Peter, Prušnikova ulica 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BAGH, št. S
932800, reg. št. 122671, izdala UE Ljubljana.
gnm-88538

Bastl Damjan, Poljane 19, Rečica ob Savinji,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 8255,
izdala UE Mozirje. gno-88032

Bavcon Karmen, Ulica Ljuba Šercerja 13,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26165, izdala UE Nova Gorica. gnu-87951

Belcijan Nina, Ulica Ane Ziherlove 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999147, reg. št. 206595, izdala UE Ljubljana.
gnh-88264

Belec Ivo, Čakova 4/b, Sveti Jurij ob Ščavni-
ci, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13592, izdala
UE Gornja Radgona. gnr-87958

Benčina Danijel, Grčna 75, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43617, izda-
la UE Nova Gorica. gnt-88077

Bergant Mirko, Žaloviče 39, Šmarješke To-
plice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
34523, izdala UE Novo mesto. gny-88297

Bitali Agron, Dunajska cesta 103, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1589527,
reg. št. 253102, izdala UE Ljubljana. gnt-88552

Bobič Aleš, Vrtna 6, Murska Sobota, vozni-
ško dovoljenje, št. 34407. gnx-88323

Bohinc Boštjan, Murave 8, Poljane nad Ško-
fjo Loko, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 30/2002. gnq-88105

Brajdič Bernard, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31281, izda-
la UE Novo mesto. gnq-87930

Braniselj Borut, Pod Plevno 9, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11287,
izdala UE Škofja Loka. gno-88382

Bršek Peter, Andraž 37, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 904138, izdala UE
Žalec. gnk-88261

Brvar Gregor, Škapinova 7, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42397.
gnz-88021

Bržan Elvis, Babiči 42/c, Marezige, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. 25274.
gnd-88293

Budeš Mirko, Bevkova 8, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 80531, izdala UE Žalec.
gnk-88061

Bytyqi Idriz, IX. korpus 27, Solkan, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 44224, izdala UE No-
va Gorica. gny-87926

Cizerl Cvetka, Domadenikova 10, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 871312,
reg. št. 95620. gnk-88461

Cokan Aleš, Plešičeva ulica 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1234780,
reg. št. 164824, izdala UE Ljubljana.
gnu-88051

Čeh Zdenka, Videm pri Ptuju 67, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35094,
izdala UE Ptuj. gns-88303

Černenšek Janko, Dovje 111, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 28966.
gnk-88286

Čizmazija Dušan, Lipa 81, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 32692. gnk-87961

Delak Lovec Mateja, Tomšičeva 1/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 902985,
izdala UE Žalec. gnh-88064
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Deržek Uroš Jože, Turjaško naselje 4, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10627, izdala UE Kočevje. gnn-88058

Divjak Eva, Polje 347, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1369439, reg. št.
170169, izdala UE Ljubljana. gnv-88250

Dolmark Peter, Kozana 64, Dobrovo v Br-
dih, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
10462. gnz-88196

Dorner Alojz, Selnica ob Muri 156, Ceršak,
vozniško dovoljenje, kat. CBDEFGH, št.
156120, reg. št. 2269, izdala UE Pesnica.
m-520

Drakšič Vladimir, Vrbje 37, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1383450, izdala UE
Žalec. gno-88007

Drnovšek Miloš, Spodnji Log 26, Sava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 594345, izda-
la UE Litija. gnl-88535

Erjavc Nina, Dominkuševa 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1511294,
reg. št. 120194, izdala UE Maribor. gnl-87960

Fece Janez, Trg B. Mravljakov 7, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1532427,
reg. št. 27246, izdala UE Velenje. gnm-88384

Femec Stojan, Bartlova ulica 4, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3440,
izdala UE Litija. gnd-88143

Franzot Tone, Franketova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 323253,
reg. št. 121060, izdala UE Ljubljana.
gnv-87925

Fras Danilo, Orehovski vrh 9/a, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
8664, izdala UE Gornja Radgona. gnb-88295

Gabrijelčič Friderik, Vrhpolje pri Kojskem
4/b, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19356, izdala UE Nova Gorica. gnw-88199

Gabrovšek Ljudmila, Horjul 129, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932566, reg.
št. 154125, izdala UE Ljubljana. gnj-88212

Gardina Edvilijo, Sp. Škofije 51, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 17054,
izdala UE Koper. gno-88532

Gasparini Branimir, Sv. Anton, Gregoriči 25,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3380, izdala UE Koper. gnv-88154

Gavrilović Ljiljana, Rojčeva ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212420, reg. št. 221041, izdala UE Ljublja-
na. gnw-88274

Georgievski Pero, Ul. Krakovo 10, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1590976,
reg. št. 55949. gnw-88074

Gerl Marko, Pustovrhova ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 515608,
reg. št. 141795, izdala UE Ljubljana. gnt-88227

Golc Anton, Rečiška 51, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 1148841, reg. št.
2969. gns-87928

Gornjak Pogorelc Barbara, Špruha 26, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001300368, reg. št. 33828, izdala UE Domža-
le. gnd-88543

Gostenčnik Anton, Dobja vas 165, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
1972, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnx-87948

Grubar Denis, Gregorčičeva cesta 1, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1361793, reg. št. 21798, izdala UE Grosuplje.
gnx-88048

Hanžekovič Tadeja, Frana Kovačiča 8, Ver-
žej, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. S
1018136, reg. št. 10441, izdala UE Ljutomer.
gnv-88300

Harej Alida, Prešernova 26, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 12706,
izdala UE Nova Gorica. gng-88440

Hat Danica, Gajeva 11, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 798364, reg. št.
57866, izdala UE Maribor. gnx-88173

Hlupič Zlatko, Bevkova 9, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005198, izdala UE
Žalec. gnm-88084

Horvat Matija, Trnje 95, Črenšovci, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št. 1987, izdala
UE Lendava. gnq-88080

Hraščanec Martina, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1164267,
reg. št. 218794, izdala UE Ljubljana.
gnk-88211

Hren Borut, Stranska pot II/3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 570538,
reg. št. 14930, izdala UE Grosuplje. gnd-88043

Hribar Andraž, Šercerjeva 9, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1344835,
reg. št. 10725, izdala UE Cerknica. gnd-87968

Hribar Jožica, Ljubljanska 134, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701906,
reg. št. 7649, izdala UE Domžale. gnm-88559

Hrovatič Miha, Slomškova ulica 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013288, reg. št. 201886, izdala UE Ljublja-
na. gnk-88361

Humar Dušanka, Grčna 11, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22091, iz-
dala UE Nova Gorica. gnk-88311

Humski Črtomir, Spodnja Slivnica 87, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1361776, reg. št. 21778, izdala UE Grosuplje.
gns-88228

Iskra Ratislav, Gostičeva ulica 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 187171,
reg. št. 12525, izdala UE Domžale. gno-88482

Ivanuš Sergej, Palmejeva ulica 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1287362,
reg. št. 227446, izdala UE Ljubljana.
gnu-88026

Jančar Nika, Povir 62, Sežana, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 17347, izdala UE
Sežana. gno-88207

Jovičić Zoran, Tomšičeva 43, Slovenj Gra-
dec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 19/2002. gnd-87943

Jurovič Marija, Zgornji trg 22, Vuzenica, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 45/2002. gnk-87986

Kastelic Primož, Šuštarjeva kolonija 31, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S,
reg. št. 11039, izdala UE Trbovlje. gnb-88145

Kavčič Peter, Cesta kom. Staneta 16, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1385211, izdala UE Litija. gnv-88275

Kavšček Matejka, Stara cesta 24, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 37516, iz-
dala UE Novo mesto. gnw-88299

Kegu Andreja, Levec 76, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 904045, izdala UE
Žalec. gnq-88380

Kljun Boštjan, Pittonijeva 8, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10432, izda-
la UE Izola. gnx-88073

Kmetič Franc, Jemčeva cesta 3, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 462109, reg.
št. 2878, izdala UE Domžale. gnh-88214

Kocjan Marko, Jelševnik 14/a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10931, izdala
UE Črnomelj. gni-88263

Kočevar Jožefa, Berčice 11, Metlika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 0572373, reg.
št. 965, izdala UE Metlika. gnu-88201

Kogej Vlasta, Gorenje 14, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 177559, izdala
UE Ljubljana. gnw-87949

Kolar Ivan, Sv. Florjan 37, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 7767,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnf-87966

Končar Janez, Kunaverjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
263221, reg. št. 25869, izdala UE Ljubljana.
gng-88040

Korenčan Ana, Požarnice 87, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251532, reg. št. 190910, izdala UE Ljublja-
na. gns-88178

Kos Miroslav, Bereča vas 26, Suhor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1445836, reg.
št. 5861, izdala UE Metlika. gnz-88296

Kostadinovič Milena, Štanjel 54, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4041, izdala UE
Sežana. gng-88290

Krajnc Matjaž, Ribniško selo, Terčeva 48,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1290604, reg. št. 106142, izdala UE Maribor.
gnm-88459

Krajnc Petra, Maistrova ulica 5, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 36768, izdala UE
Ptuj. gnb-87945

Kramer Monika, Ruše 8/c, Petrovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1442151, izda-
la UE Žalec. gno-88057

Krbavac Franc, Skaletova 14, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1520563,
reg. št. 29473. gnf-88391

Krizmanič Slavko, Ledavsko naselje 22, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 08755.
gnp-87956

Krvina Frančiška, Nazorjev trg 3/a, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
1619. gnc-87944

Kukovica Janez, Kresniške poljane 27/a,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894711. gnu-88376

Lajlar Mihael, Skaletova 8, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 46903. gnv-88525

Laketić Milorad, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1589515,
reg. št. 253093, izdala UE Ljubljana.
gny-88147

Lakošeljac Nataša, Marezige 22/a, Marezi-
ge, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29219.
gne-88292

Lapuh Milan, Trg 7. julija 4, Dobova, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7098, izdala
UE Brežice. gnu-88251

Lazar Iris, Oblakova 9, Celje, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 24720, reg. št. 35312.
gnp-88031

Lišanin Mihailo, Draga 31, Štore, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14798.
gng-88315

Maček Jure, Staniše 2, Škofja Loka, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 28470, izdala UE
Škofja Loka. gno-88132

Maček Matej, Zabretova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1367747,
reg. št. 185363, izdala UE Ljubljana.
gnh-88414

Majerle Andrej, Ljubljanska ul. 134, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443789, reg. št. 118399. gnr-88304

Malnar Molek Jasmina, Laze pri Borovnici
30/a, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9963, izdala UE Vrhnika. gnz-88221

Maričič Olga, Župančičeva 5/a, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6014.
gne-87992

Martinčič Drago, Sopota 2, Podkum, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 851036,
izdala UE Litija. gnm-88134

Maurer Alojz, Kavče 18/a, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 488239, reg.
št. 10052, izdala UE Velenje. gnx-88223

Medoš Jožica, Korte 115, Izola – Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9662, izdala UE
Izola. gns-87953
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Melacher Nina, Puciharjeva ulica 3, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013419, reg. št. 201997, izdala UE Ljublja-
na. gnv-88100

Mišmaš Slavko, Budganja vas 14, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
24810. gnv-88075

Mišurić Dario, Beblerjev trg 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1488997,
reg. št. 213698, izdala UE Ljubljana. gnf-88491

Mujdrica Alojz, Ul. ob kanalu 18, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 9940.
gnx-88198

Obu Vlado, Turjaška vas 22, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4212. gnv-88325

Ograjenšek Gregor, Ulica bratov Vošnjakov
6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
40889. gnw-88524

Ostojič Draženko, Bevško 19, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12401, izdala
UE Trbovlje. gnk-88536

Pajk Mojca, Podreča 98, Mavčiče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130033, reg. št.
47516, izdala UE Kranj. gnm-88034

Pavc Tanja, Pot na Drenikov vrh 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812965, reg. št. 144360, izdala UE Ljubljana.
gns-88053

Pavlica Dragan, Milčinskega 4, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1350.
gnj-88137

Pavlin Jožefa, Kremen 44, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6555. gnu-88076

Pavlin Ljiljana, Pod topoli 91, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 389611,
reg. št. 79057, izdala UE Ljubljana. gnx-88348

Pejanović Đorđe, Linhartova cesta 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481253, reg. št. 156783, izdala UE Ljubljana.
gnc-88469

Penič Miran, Bereča vas 34/a, Suhor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1023668,
reg. št. 5024, izdala UE Metlika. gns-88203

Petek Marko, Trubarjeva cesta 46, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514540, reg. št. 37873, izdala UE Ljubljana.
gne-88342

Pintar Marjeta, Kopališka ulica 8/a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22724, izdala UE Škofja Loka. gnq-88405

Pintarič Dejan, Ul. Savinjske čete 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1438260,
izdala UE Žalec. gng-88265

Pirih Jure, Stopnik 29/a, Cerkno, vozniško
dovoljenje, št. S 001032616, izdala UE Tolmin.
gny-87947

Podlesnik Darinka, Kostanjevec 42/a, Zgor-
nja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13779, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-87942

Pogačar Monika, Levčeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012239,
reg. št. 204627, izdala UE Ljubljana. gnt-88377

Poglajen Janja, Gradiške Laze 28, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1035573, izdala UE Litija. gnq-88205

Polič David, Šentiljska cesta 120, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1560020,
reg. št. 106942. gni-88463

Potokar Franc, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1096161, reg. št. 8767, izdala UE Ljubljana.
gnm-88284

Prejac Bojan, Ljubljanska 25/a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 670263, reg.
št. 42434. gnc-87994

Racman Martin, Anže 10, Brestanica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 18077.
gnv-88225

Radičević Pavle, Železniška ulica 4, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1348608,
reg. št. 26763. gnh-88239

Rakarič Mateja, Kraigherjeva 1, Velenje, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 91/2000. gnh-88139

Ramič Andrej, Retnje 14, Križe, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 1533697, reg. št.
10242, izdala UE Tržič. gnq-88305

Rap Kozlevčar Mateja, Črešnjevec 16, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13230, izdala UE Slovenska Bistrica.
gni-88438

Repovž Marija, Šentjanž 7, Šentjanž pri Dra-
vogradu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
760231, reg. št. 7648. gnn-88033

Rošar Stanislav, Tolsti vrh 56, Mislinja, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 4519, izdala
UE Slovenj Gradec. gnw-88324

Rozman Leopold, Sp. Laze 33, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9730. gnq-87955

Rušt Matjaž, V. Vodopivca 67, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38462, izda-
la UE Nova Gorica. gnt-87952

Ruzzier Giorgio, Tomšičeva 8, Piran – Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1885. gnz-88071

Sadar Marija, Zagorica 40, Videm-Dobrepo-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1518979, reg. št. 23632, izdala UE Grosuplje.
gnt-88152

Sarić Monika, Zadobrovška cesta 22/b,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 15/2001. gnk-88036

Serec Danijel, Dolenjska cesta 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297306, reg. št. 219978, izdala UE Ljublja-
na. gny-88347

Sešek Urška, Smlednik 77, Smlednik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 654272, reg.
št. 169044, izdala UE Ljubljana. gnj-88262

Smerdel Vojka, Prežihova ulica 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 874333,
reg. št. 103036. gnu-88301

Smiljanič Saksida Mojca, Šmarjeta 3, Šmar-
ješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 517006, izdala UE Cerknica. gny-88072

Sok Igor, Podgorci 46, Podgorci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10736, izdala UE
Ormož. gnb-88195

Soršak Tadeja, Zidanškova 20, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17336, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-87959

Sovič Martina, Klokočovnik 46/a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10772. gny-88322

Spahija Haxhi, Zupančičeva ulica 7, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 39/2002. gne-88542

Sušnik Robert, Steletova cesta 17, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14000,
izdala UE Kamnik. gnd-87918

Šabec Maja, Letoviška 18, Portorož – Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13962, izdala UE Piran. gnm-88534

Šabec Paradiž Marta, Ulica Ivanke Kožuh
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 630953, reg. št. 128662, izdala UE Ljublja-
na. gnz-88046

Šarkanj Uroš, Manžan 10/f, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40089. gnf-88291

Šela Peter, Aljaževa ulica 10, Slovenska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20952, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-88320

Šimc Vojka, Količevo 1/a, Domžale, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1052253, reg.
št. 22684. gnc-88294

Šimec Igor, Svetosavska ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1215942,
reg. št. 212911, izdala UE Ljubljana.
gnb-88049

Šisernik Jerneja, Rudarjevo 6, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18699, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-88321

Šrajner Lucija, Sv. Primož 26, Muta, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10427.
gnd-88393

Šrekl Martina, Gabrovlje 22, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11583.
gne-88392

Šteković Branko, Pijava Gorica 147, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1064058, reg. št. 124701, izdala UE Ljublja-
na. gnc-88344

Štorgelj Bojan, Kropa 4, Gornji grad, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 5126.
gny-88272

Štruklec Matjaž, Bodrišna vas 26/a, Grobel-
no, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
15921, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-88087

Tamše Jakob Filip, Topolšica 84, Topolšica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1422747,
reg. št. 26863, izdala UE Velenje. gnq-88230

Tokič Goran, Glinškova ploščad 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244402, reg. št. 191563, izdala UE Ljublja-
na. gnu-88551

Tolja Jana, Oljčna pot, Piran – Pirano, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3006.
gnh-88514

Trlep Edita, Prešernova cesta 21, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1041651,
reg. št. 171845, izdala UE Ljubljana. gnt-88127

Urbančič Gašper, Devce 17, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1064743,
reg. št. 210628, izdala UE Ljubljana.
gnz-87971

Vajda Željko, Dravska ul. 19, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 10173, iz-
dala UE Ptuj. gnl-88185

Valentinčič Dušan, Slape 76, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 43193, reg.
št. 30185, izdala UE Ljubljana. gnl-88160

Veler Mitja, Cankarjeva 1, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1242057, izdala UE
Žalec. gnb-88020

Velikonja Marko, Triglavska ulica 12, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 25956,
izdala UE Škofja Loka. gnb-88220

Velišček Erika, Gorenje polje 35, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45433,
izdala UE Nova Gorica. gnr-88204

Veselič Anita, Vrhovci 4, Adlešiči, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10552, izdala UE Čr-
nomelj. gnv-88500

Vidali Aljoša, Brnica 5, Celje, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1058361, izdala UE Ža-
lec. gnh-88464

Vidovič Andrej, Orešje 176, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 16869, izdala UE
Ptuj. gnk-88136

Vitežnik Katarina, Podbreg 36/a, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831086,
reg. št. 15193, izdala UE Ajdovščina.
gnz-87946

Vodopivec Nataša, Tureli 7, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39148, izdala
UE Nova Gorica. gnc-88194

Volaj Branko, Stranska vas 44/a, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
449, izdala UE Novo mesto. gnx-88298
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Vreček Janez, Zg. Brnik 143, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 227417, reg. št. 3542, izdala UE Kranj.
gnp-88310

Vršić Ibojka, Pince 4/a, Lendava – Lendva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12708,
izdala UE Lendava. gnp-88456

Vukelič Ivica, Rožna 31, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 772, izdala UE Po-
stojna. gno-88307

Zagorc Renata, Majaronova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245105, reg. št. 186241, izdala UE Ljubljana.
gnu-88176

Zavolovšek Matevž, Poljana 2, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14828, iz-
dala UE Kamnik. gnf-88466

Zimic Mirjam, Bevkova 10, Deskle, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 35300, izdala UE No-
va Gorica. gnv-87950

Zupančič Rayyer Zdenka, Gratova ulica 6,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594384, reg. št. 182914, izdala UE Ljublja-
na. gnm-88334

Zver Mihael, Ljubljanska 32, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1095. gng-88340

Žilić Enisa, Žibertova ulica 23, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367248,
reg. št. 234566, izdala UE Ljubljana.
gnh-88189

Žunič Tina, Veliki Osolnik 29, Rob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1610519, reg. št.
219476, izdala UE Ljubljana. gnz-88471

Zavarovalne police

Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, Bratov
Babnik 10, preklicuje police zdravstvenega za-
varovanja v tujini z asistenco Coris, številke po-
lic: 101059, 101060, 101061, 101062,
101076, 101091, 126843. Ob-70055

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
Ljubljanska cesta 2a, Poslovna enota Koper,
preklicuje naslednje obrazce stroge evidence:
S-T-42 zavarovanje v kopenskem prevozu: od
zap. št. 2041 do 2050, S-T-42 zavarovanje
odpovedi turističnih zavarovanj: od zap. št. 5330
do 5350, zelena karta št. 701234, IM/99 zava-
rovanje imovine št. 249734. Ob-70056

Brumec Metka, Partizanska 53, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 422797, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-542

Ejmazi Zekri, Planinska cesta 19/a, Sevni-
ca, zavarovalno polico, št. 818256, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnm-88059

Ercegovčević Zoran, Ragovska ulica 10, No-
vo mesto, zavarovalno polico, št. 848351 –
nadomestna zavarovalna polica, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. za vozilo Mazda xedos 9 2,5I.
gnj-88162

GRADKOM d.o.o., Brdnikova ulica 50, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 811091, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. Novo mesto za tovorno vo-
zilo z reg. oznako LJ 97-74V. gnz-88096

Juri Nataša, Cankarjeva ulica 10, Koper –
Capodistria, zavarovalno polico, št.
ON10104369 – polica obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, izdala Kapitalska
družba. gnf-88216

Jusič Boris, Zgornji Hotič 44, Litija, zavaro-
valno polico, št. 444403, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnp-88556

Klauzner Robert, Šomat 15, Zgornja Velka,
zavarovalno polico, št. 00101424342, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., Filiala Maribor.
m-547

Koša Irena, Pretnerjeva 8, Postojna, zavaro-
valno polico, št. 0957946, izdala zavarovalnica
Adriatic d.d. gnk-87936

Kralj Jožefa, Tovarniška cesta 1, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. AO 423853, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnl-88285

Levski Anei, Bratov Učakar 44, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101425983, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnx-87973

Lukaček Željko, Dolga Lesa 9, Ormož, zava-
rovalno polico, št. 362918, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnz-88200

Papež Roman, Turjaško naselje 4, Kočevje,
zavarovalno polico, št. 972839, izdala zavaro-
valnica Adriatic. gnp-88206

Poropatič Matjaž, Loke 7, Izlake, zavaroval-
no polico, št. 330472, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnt-88052

Rumež Radislav, Šlandrova pot 7, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 898956, izdala zavaro-
valnica Adriatic d.d. gnj-87941

Rustemi Adnan, Križna 12/a, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 857104 – kuponi, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-88318

Simčič Tanja, Rimska cesta 25/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 841536. gnn-88183

Ters Peter Suzana, Ptujska 109, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 442512,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-548

Ziernicky Darinka, Nova vas pri Ptuju 118/b,
Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 424460, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-528

Spričevala

Agrež Urška, Na zelenici 6, Celje, indeks, št.
18980046, izdala Filozofska fakulteta v Ljublja-
ni. gns-88553

Alič Mojca, Šaranovičeva 28, Domžale, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šo-
le, izdano leta 1987, izdano na ime Kastelic
Mojca. gnc-88019

Bitežnik Mladen, Kosovelova 20, Divača,
spričevalo 1. letnika Lesne šole Nova Gorica,
izdano leta 1978/79. gnh-87939

Brišnik Igor, Graščinska cesta 27, Prebold,
zaključno spričevalo 2. letnika Srednje šole za
pošto in telekomunikacije – skrajšani program,
izdano leta 1992. gnd-88018

Canzutti Dolores, Cankarjeva 54, Nova Gori-
ca, indeks, št. 62990613, izdala Visoka šola za
turizem v Portorožu. gnu-88326

Černe Aljoša, Kidričeva ulica 68, Trzin, ob-
vestilo o uspehu pri maturi Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 2001. gnv-88050

Črešnar Mojca, Kumen 40, Lovrenc na Po-
horju, spričevalo 2. letnika srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2001. m-536

Čurič Stanislav, Pot na Novec 1, Orehova
vas, spričevalo 3. letnika Kadetske šole za milič-
nike v Tacnu, izdano leta 1981. gnt-88177

Čustović Adnan, 7 Rue Phuilbert Soulais, Le
Havre, France, maturitetno spričevalo Srednje
strojne šole v Kranju, izdano leta 1997/98.
gnz-88146

Deutsch Ines, Pesnica pri Mariboru 67, Pe-
snica pri Mariboru, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2001. m-537

Dizdarević Edin, Selo Golubovići, Velika Kla-
duša, spričevalo o končani OŠ Ceneta Štuparja
v Ljubljani, izdano leta 1995. gnk-88511

Dobrič Kristina, Obrtniška 3, Slovenska Bis-
trica, indeks, št. 81390533, izdala Poslovna
fakulteta v Mariboru. m-534

Domnik Helena, Polanškova ulica 35, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo VII. gimnazije Vič,

izdano leta 1983, izdano na ime Škoda Helena.
gnj-88062

Drame Alenka, Nušičeva 14, Celje, spriče-
valo 3. letnika I. gimnazije – srednje družboslov-
ne šole v Celju, izdano leta 1983. gnt-88252

Duraković Sanela, Klavčičeva ulica 7, Kam-
nik, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 1998/99 in 1999/2000.
gno-88257

Fijavž Helena, Bukovlje 6, Stranice, spriče-
valo Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta
1995/96. gnf-88091

Fijavž Helena, Bukovlje 6, Stranice, spriče-
valo Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta
1997/98. gne-88092

Frantar Anton, Zg. Jerzersko 138, Zgornje
Jezersko, spričevalo Tehniške strojne in elektro
šole, strojni odsek, izdala ISKRA ŠC Kranj, dne
30. 6. 1982, št. 18. gnk-88086

Fric Anže, Pot k sejmišču 17, Ljubljana-Čr-
nuče, spričevalo 2. 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2000 in 2001. gnt-87927

Gabrič Albert, Polje, Cesta XII/2, Ljublja-
na-Polje, spričevalo od 1. do 4. razreda Osnov-
na šola Polje, izdano leta 1997 do 2001.
gnc-88494

Golenko Zdenka, Kozjak nad Pesnico 22/c,
Zgornja Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu
I. gimnazije Maribor, upravni tehnik, izdano leta
1995. m-529

Grahovac Dane, Prisoje 10, Prevalje, spri-
čevalo 4.in 5. letnika SŠKŠ Ravne – strojni te-
hnik, izdano leta 2000 in 2001. gnj-88437

Holešek Anže, Kamnogoriška 63, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Miško Kra-
njec, izdano leta 1996 do 2001. gnp-88181

Horvat Anton, Žižki 112, Črenšovci, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šo-
le v Murski Soboti, izdano leta 1962. gnp-88056

Inkret David, Pod Bellevuejem 10, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izda-
no leta 2001. gnw-88099

Jenko Boris, Šmarjeta 34, Šmarješke Topli-
ce, indeks, št. 13020140038, izdala Visoka
strokovna šola Grm Novo mesto. gnc-88444

Jeršin Janez, Bučka vas 2, Novo mesto, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomeha-
nične šole, izdano leta 1982. gnr-88054

Klemen Nina, Prešernova cesta 16, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid, izda-
no leta 2000. gnf-88041

Kočila Marjan, Ulica Miloša Kuzmiča 7, Mur-
ska Sobota, indeks, izdala Filozofska fakulteta.
gni-88163

Krajnc Petra, Kocljeva 1, Vodice, indeks, št.
18980645, izdala Filozofska fakulteta.
gnw-88249

Kramžar Iztok, Ulica 25. maja 6, Litija, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene
tehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1978, 1979
in 1980. gnv-88175

Krapež Aleš, Polje, Cesta XII/8, Ljubljana-Po-
lje, spričevalo od 1. do 3. razreda Osnovne šole
Polje, izdano leta 1998 do 2001. gnl-88435

Krašovec Robert, Ob ribniku 91, Maribor,
letno spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2001. m-526

Križanec Srečko, Groharjeva ulica 18, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo Srednje ekonomske šole, izdano leta 1978
in 1979. m-540

Krobot Petra, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnh-88289

Kuri Robert, Smolinci 57, Cerkvenjak, potr-
dilo o opravljenem izpitu o varstvu pri delu, izda-
no leta 1999. m-525
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Kvrgić Senad, Sanski most, BIH, spričevalo
1.2.3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1987, 1988 in 1989. gno-88336

Ljepojevič Darko, Alpska 76, Lesce, spriče-
valo 4. letnika SGŠ Radovljica, izdano leta
1999/2000. gnl-87935

Ljubinković Boris, II prekomorske brigade
8/b, Koper – Capodistria, spričevalo 1. letnika
gimnazije Gian Rinaldo Carlo, izdano leta 2001.
gne-88217

Lukanc Maja, Slap 7, Tržič, spričevalo 1. in
2. letnika PAŠ, izdal Univerzum Ljubljana, izdano
leta 1982. gno-87932

Luthar Lea, Puconci 176, Puconci, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Fr. Miklošiča
v Ljutomeru, izdano leta 1999/2000.
gnq-88330

Marin Anka, Glavarjeva cesta 36, Komenda,
indeks, št. 32005584, izdala Naravoslovnote-
hniška fakulteta v Ljubljani. gnm-88409

Marinko Petra, Tolminska 21, Spodnja Idrija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege v Idri-
ji. gnt-88327

Marinko Roman, Celovška cesta 138, Ljub-
ljana, preklic diplome, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 45/2002. gno-88282

Matjašič Boštjan, Rotman 1, Juršinci, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1998/99. gnr-88079

Maučec Matej, Drobtinci 1/b, Apače, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1997/98, 1998/99 in
1999/2000. m-521

Mavec Maruša, Jamova cesta 46, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika VIII gimnazije Vič, izdano
leta 1979. gnk-88161

Mezgec Irena, Misliče 22, Sežana, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole Postojna, izdano leta
2001. gns-88353

Miklavc Nataša, Pot na grič 15/a, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdana leta 1990, izdana na ime Zupančič Nata-
ša. gnz-88446

Možina Eva, Chengdujska cesta 14, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Ivana Can-
karja, izdano leta 1982, izdano na ime Polak
Eva. gne-88042

Mršnik Nina, Kettejeva 8, Koper – Capodis-
tria, maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, iz-
dano leta 2001/2002. gnz-88271

Munih Živa, Petronijeva 12, Koper – Capo-
distria, indeks, št. 37000530, izdala Veterinar-
ska fakulteta v Ljubljani. gnx-88098

Orlač Darko, Pristava 30, Cirkulane, potrdilo
o opravljenem izpitu iz varstva pri delu. m-531

Osterman Matej, Ulica padlih borcev 24,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2000 in
2001. gny-88097

Pavlović Antonija, Pod bregom 15, Slovenj
Gradec, indeks, št. 61185005, izdala Pedago-
ška fakulteta Maribor. m-544

Pažur Martina, Anžurjeva ulica 24, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnp-88281

Pehadžić Mehmedalija, Vrhpolje bb, Vrhpo-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole v Ljubljani. gnl-88235

Petrovič Sebastjan, Trg svobode 32, Trbov-
lje, spričevalo o končani OŠ Trbovlje, izdano
leta 1999. gnm-88184

Pirnat Marjan, Volčji potok 43, Radomlje,
spričevalo 1. in 3. letnika Poklicne kovinarske
šole v Domžalah, izdano leta 1973 in 1976.
gny-87972

Plaznik Simon, Ljubljanska cesta 35, Kam-
nik, indeks, št. 93308671, izdala Strojna fakul-
teta v Mariboru. m-522

Premovič Jožefa, Zgornja Bistrica 76, Slo-
venska Bistrica, zaključno spričevalo Srednje
tekstilne šole v Kranju – konfekcijski tehnik.
gnx-88523

Prosen Barbara, Zgornje Pirniče 20, Medvo-
de, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnm-88259

Rebec David, Župančičeva ulica 14, Ilirska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Dragotin Kette
v Ilirski Bistrici, izdano 15. 6. 1982. gnn-88108

Repas Natalija, Kovaška cesta 17, Vitanje,
spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne šole
Celje, izdano leta 2001. gnm-88434

Repe Alja, Puhova ulica 7, Ljubljana, diplo-
mo Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdana
leta 1990, št. 1177/5. gnc-88319

Režek Tilen, Slivice 20, Rakek, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje poklicne izobraževal-
ne šole v Postojni, izdano leta 2000. gnf-88541

Rizvančević Denis, Tomšičeva 53, Velenje,
spričevalo 1. letnika Elektro-tehnične šole, elek-
tro-energetik. gnk-88486

Rizvančević Denis, Tomšičeva 53, Velenje,
spričevalo 2. letnika Elektro-tehnične šole, elek-
tro-energetik. gnj-88487

Rizvančević Denis, Tomšičeva 53, Velenje,
spričevalo 3. letnika Elektro-tehnične šole, elek-
tro-energetik. gni-88488

Rizvančević Denis, Tomšičeva 53, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektro-tehnične
šole, elektro-energetik. gnh-88489

Ropret Matej, Cankarjeva 13, Tržič, spriče-
valo 1. letnika SGŠ Radovljica. gnn-87933

Sedeljšak Jožica, Vologa 8, Vransko, spriče-
valo 2. letnika Poslovno komercialne šole Celje.
gng-88090

Smodiš Mojca, Komenskega 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1997. m-535

Šimon Renata, Centiba 446/b, Lendava –
Lendva, diplomo Tekstilne šole – konfekcionar
II, izdana leta 1985. gnt-88452

Štefl Boštjan, Stantetova 13, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. letni-
ka Centra srednjih šol v Velenju – monter elek-
tričnih omrežij in inštalacij, izdano leta 1993 in
1994. gnr-88029

Štorman Dragica, Reška cesta 41, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
za blagovni promet Celje, Komercialna šola, št.
12, izdano leta 1979/80, izdano na ime Ram-
šak Dragica. gnd-88093

Terglav Mitja, Bezena 69, Ruše, diplomo Ka-
detske šole za miličnike v Tacnu, izdana leta
1987. m-545

Tišma Tihomir, Ul. bratov Greifov 6, Maribor,
spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ Borcev za
severno mejo Maribor, izdano leta 1994 do
2001. m-541

Topolinjak Drago, Apače 149, Apače, spri-
čevalo 2. letnika Srednje gradbene šole, poklic
avtoličar, izdano leta 1976. m-530

Tubić Siniša, Vrtnarija 7/b, Vrhnika, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok v
Kranju, izdano leta 2000. gny-88197

Turšič Marjeta, Begunje pri Cerknici 39, Cer-
knica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Postoj-
na, izdano leta 2001. gnt-88352

Tuš Gregor, Prušnikova 32, Maribor, spriče-
valo 4. letnika in zaključno spričevalo SERŠ Ma-
ribor, izdano leta 1996/97. m-533

Voglar Štic Danica, Morje 103/f, Fram, ma-
gistrsko nalogo št. M 00181, izdana 3. 6. 1992
in diplomo št. T/56, izdala Tehniška fakulteta v
Mariboru. m-532

Vrbek Zala, Krožna cesta 13, Ljubljana, spri-
čevalo od 1 do 4. razreda OŠ Franca Rozmana
Staneta v Šentvidu. gnb-88045

Vrčko Bojana, Široka 14, Selnica ob Dravi,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor – šivilja,
izdana leta 1988. m-523

Vuković Milena, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnz-88546

Zrinski Marjan, Ženavlje 54, Petrovci, diplo-
mo št. 5642, z dne 24. 1. 1986, izdala Srednja
agroživilska šola Maribor. gno-88332

Žmuc Jan, Župančičeva 2, Ljubljana, spriče-
valo od 1. do 5. razreda OŠ Prežihovega Voran-
ca v Ljubljani, izdano leta 1997 do 2001.
gnu-88451

Ostali preklici

AICO-MED d.o.o., Bistriška 16, Radomlje,
vpisni list za čoln, št. 02/03-2350/01 z dne
11. 7. 2001 za čoln z reg. oznako KP 4534.
gnf-88316

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, licen-
co št. 0000353/21 za vozila TAM z reg. št. CE
14-10A, IKARUS z reg. št. CE 14-13A, TAM z
reg. št. CE 14-18A, MERCEDES-BENZ z reg.
št. CE 16-95D. gnx-88527

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, licen-
co št. 0000353/21 za vozila CIMOS z reg. št.
CE 85-65V, TAM z reg. št. CE 91-14F, MAN z
reg. št. CE 94-26R, AUDI z reg. št. CE APS-03.
gns-88528

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, licen-
co št. 0000353/21 za vozila AUDI z reg. št. CE
APS-04, TAM z reg. št. CE APS-17, TAM z reg.
št. CE APS-31, TAM z reg. št. CE APS-47.
gnr-88529

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, licen-
co št. 0000353/21 za vozila TAM z reg. št. CE
APS-49, TAM z reg. št. CE 14-08A in TAM z
reg. št. CE APS-28. gnq-88530

Atelšek Simon, Šmihel 3, Mozirje, študent-
sko izkaznico, št. 18990964, izdala Filozofska
fakulteta. gnz-88350

Bernard Mitja, Novosadska 10, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnj-88237

Brezovšček Nataša, Vešenik 23, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 61180819.
m-527

Cencelj Leopold, Zavine 20, Zagorje ob Sa-
vi, hranilno knjižico, št. 01599. gnr-87954

Cotič Milan, Rakovnik 14, Ljubljana, delovno
knjižico. gni-88238

Debeljak Luka, Povšetova 57, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 24950311, izdala Fakul-
teta za računalništvo. gnh-88039

Didović Branka, Ulica Matije Tomca 2, Dom-
žale, delovno knjižico. gnc-88269

Drolc Vekoslav, Zgornji Prhovec 4, Izlake,
hranilno knjižico, št. 01749. gno-87957

Fende Klemen, Tekstilna ulica 10/a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 64970030, izdala Fa-
kulteta za elektrotehniko. gni-88113

Govedarica Monika, Gradnikova 63, Radov-
ljica, delovno knjižico. gnm-87934

GRAD, Obrtno gradbeno podjetje d.d., Bled,
Grajska 44, Bled, izvod licence GZS, št.
0001556/31 z dne 23. 2. 1998, za vozilo TAM
190 T 15 z reg. oznako KR 77-68M.
gnz-88171

Hertarič Lučka, Cesta 14. divizije 11, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 15725, izdana
leta 1989 v Mariboru. m-524

Hren Dejan, Vregova 7, Ljubljana, delovno
knjižico. gnv-88025

Intihar Anton, Iška vas 96, Ig, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0126000. gny-88497
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Jakin Milan, Kostanjeviška 17, Nova Gori-
ca, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2330-22/78. gnh-88439

Javernik Frida, Sp. Jablane 25, Cirkovce,
delovno knjižico. gnp-87931

Jeriha Stanko, Polje, cesta XXX/20, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-1238/00. gnc-88044

Kemperl Stane, Pot na Zali rovt 9, Tržič,
delovno knjižico. gnf-88441

Kerčmar Iztok, Sebeborci 26/a, Martjanci,
študentsko izkaznico, št. 71000553, izdala Bi-
otehniška fakulteta v Ljubljani. gnn-88558

Kogovšek Gregor, Cesta v Lipovce 6, Bre-
zovica pri Ljubljani, delovno knjižico, št. 10524
z dne 29. 7. 1996. gnx-88148

Kravcar Katja, Bezenškova ulica 21/a, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnp-88531

Kresnik Bernardova Jitka, Novi trg 3, Celje,
študentsko izkaznico, št. 180001117, izdala
Filozofska fakulteta. gni-88338

Krivanik Andrej, Sp. Kostrivnica 27, Pod-
plat, certifikat za prevoz nevarnega blaga, izdan
22. 9. 2000, št. 011924. m-546

Krstič Tihomir, Hladilniška 5, Ljubljana, vpi-
sni list za čoln, št. 02/03-1204/00 z dne 28.
4. 2000. gnj-88312

Kržič Blaž, Begunje 118, Begunje pri Cer-
knici, vozno karto, št. 001 0154, izdal Integral.
gnm-88209

Kustura Anto, Šmarjeta 16/a, Rimske To-
plice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-7506/99. gnh-88068

Kustura Bojana, Šmarjeta 16/a, Rimske To-
plice, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-7505/99. gne-88067

LESDOG d.o.o., Cesta v log 14, Kočevje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1258806. gnw-88449

Lešer Ivan, Gotovlje 122/a, Žalec, izvod
licence št. 000236/166-72/1997 za vozilo
TZ 83-12 z reg. oznako CE N8-489, izdala
OZS. gnr-88504

Levičnik Bojan, Janševa 5/a, Radovljica,
delovno knjižico. gnr-88329

Lisac Dušan, Poden 2, Vas, delovno knjiži-
co, ser. št. A 0416779, reg. št. 193/98, izda-
na 9. 9. 1998 v Kočevju. gnr-87929

Magajna Katarina, Ul. Gubčeve brigade 27,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01095237,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gno-88157

MIJA d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljublja-
na, licenco, št. 0001338/26 za vozilo Merce-
dez Benz 2550L 6x2, reg. št. LJ F3 – 07U,
dne 23. 1. 1998 pri GZS. gni-88213

Muhič Jernej, Birčna vas 3, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 26103688, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gno-88236

Obad Iztok, Dekani 278, Dekani, delovno
knjižico. gnf-88191

OBRTNA ZADRUGA VOZNIK z.o.o., MPI
VRTOJBA, Šempeter pri Gorici, potrdilo o priz-
nanju usposobljenosti za pridobitev licence, št.
610720, izdano 2. 12. 1997, na ime Slavec
Lilijana. gnc-88094

PEKARNA BLATNIK d.o.o., Predstruge 69,
Videm-Dobrepolje, kopijo licence, št. 2427/80
za vozilo LJ F1-93N Volkswagen, izdana 26. 4.
1999. gnl-88035

Petek Goran, Vrh želj 22, Idrija, delovno
knjižico. gne-88192

Pirih Matija, Podbrdo 54/a, Podbrdo, de-
lovno knjižico št. 14886, izdana 20. 11. 2000
pri UE Tolmin. gns-88328

Poropat Gordana, Smrekarjeva ulica 8, Izo-
la – Isola, delovno knjižico. gnb-88445
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Potočnik Peter, Obrež 129, Središče ob
Dravi, delovno knjižico. gnr-88554

Pucher Robert, Kolarjeva 8, Ljubljana, evi-
denčni list za čoln, št. 01-03-136/1- 1981 z
dne 9. 5. 1984, reg. št. PI – 1723. gnk-88186

Rozina Melita, Na Roje 12, Šmartno pri Liti-
ji, študentsko izkaznico, št. 01096387, izdala
Pedagoška fakulteta v v Ljubljani. gnb-88345

Senica Edvard, Spodnji Dolič 32, Vitanje,
delovno knjižico, ser. št. 0430411, reg. št.
17144, izdala UE Slovenske Konjice.
gng-87965

Stefanoski Dušan, Kromberk, Vinka Vodo-
pivca 66, Nova Gorica, delovno knjižico.
gni-87938

STOR-TRANS d.o.o., Belokranjska c. 34,
Črnomelj, licenco, št. 0000085/21, za vozilo
z reg. št. NM 46-28M. gnp-88106

Štrubelj Anton, Oljčna pot 18, Ankaran –
Ankarano, delovno knjižico. gng-88190

Toškan Vladimir, Vanganel 40, Koper – Ca-
podistria, vpisni list za čoln, št.
02/03-7247/99 z dne 18. 6. 1999.
gne-88442

Vels Robert, Vaška pot 31, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnc-88544

Videtič Ivan, Cankarjeva 2/a, Črnomelj, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 002615 z dne
11. 3. 1997. gnq-88180

Vipotnik Branko, Tratna pri Grobelnem 5,
Grobelno, delovno knjižico reg. št. 6679, ser.
št. 187094, izdana 3. 7. 1978. gnl-88260

Vouri Hoblaj Anita, Šolsko naselje 10, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico št. A 0430075,
izdana 12. 7. 1999 pri UE Murska Sobota.
gng-87940

Zabret Igor, Bistriška 16, Radomlje, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3750/94-1. gne-88317
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