
Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si

Št.
 49-50 Ljubljana, petek 7. 6. 2002 ISSN 1318-9182 Leto XII

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. 621-4/01-151 Ob-71116
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,

1330 Kočevje, faks 01/89-38-230.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih
del: dozidava veznega dela in telovadni-
ce k obstoječemu objektu osnovne šole
v naselju Stara cerkev, ter ureditev zu-
nanjih površin.

4. Kraj dobave: Stara cerkev, Občina
Kočevje.

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

6. Naslov službe ali oseba od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Kočevje, kontaktna oseba Vlasta Maru-
šič tel. 01/89-38-216.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 5. 2002.

Občina Kočevje

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Razveljavitev

Ob-71301
Razveljavljamo postopek javnega razpi-

sa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku (obrazec ZJN-12.B), objavljene-
ga v Uradnem listu RS, št. 28 z dne 29. 3.
2002, pod številko Ob-66450, za vrsto
blaga:

a1) samonakladalno komunalno vozilo za
zabojnike velikosti 5–7 m3, 1 kos,

a2) samonakladalno komunalno vozilo za
zabojnike velikosti 5–7 m3 z dvigalom, ci-
sterno za fekalije, posipalcem za pesek in
sol ter ploščo za plug, 1 kos.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Razveljavitev

Ob-71490
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ri-

bnica, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica raz-
veljavlja postopek oddaje javnega naročila
za izbiro ponudnika za dobavo blaga, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35, z
dne 19. 4. 2002, Ob-67626.

Ponovni javni razpis bo objavljen v Ura-
dnem listu RS.

Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

Podaljšanje roka za odpiranje ponudb

Ob-71486
Vse prevzemnike razpisne dokumentaci-

je za javni razpis: SKS vodniki in instalacijski
vodniki do 1 kV, objavljen v Ur. l. RS, št. 39
z dne 6. 5. 2002, Ob-68404, dajemo na-
slednje dodatno pisno obvestilo:

ZJN-1 v svojem 25. členu Spremembe
in dopolnitve razpisne dokumentacije v
4. točki navaja:

Če je razpisna dokumentacija ali dopol-
nilni dokumenti preobširni, če se lahko pri-
pravi ponudba le po ogledu kraja izvršitve
javnega naročila in po pregledu dopolnilnih
listin na kraju samem, ali če naročnik spre-
meni ali dopolni razpisno dokumentacijo
šest dni ali manj pred rokom, določenim za
predložitev ponudb, mora, glede na obseg
in vsebino sprememb, ustrezno podaljšati
rok za predložitev ponudb.

Zato naročnik vse prevzemnike zgoraj na-
vedene razpisne dokumentacije obvešča, da
zaradi zahtevka po dodatnih pojasnilih za te-
hnični del razpisne dokumentacije ter ponov-
nem preverjanju tehničnega dela razpisne do-
kumentacije pri strokovnih institucijah, prela-
gamo odpiranje pondub iz 5. 6. 2002 ob 10.
uri, na 17. 6. 2002 ob 10. uri, v prostorih, ki
so bili navedeni v objavi javnega razpisa v Ur.
l. RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002, Ob-68404.

Datum in ura, do kdaj je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku vsak delovni dan med 10. in
12. uro, najkasneje do 17. 6. 2002 do 9.
ure v Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadstropje).

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d., Maribor

Ob-71245
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
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ško, Slovenia, tel. +386/7/48-02-00, faks
+386/7/49-21-528.

(a) Vrsta in količina blaga: nizkotlačni
turbini brez navlečenih diskov, z izbo-
ljšanim izkoristkom in integralno ovitimi
lopaticami.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
1. 5. 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenia - Uvozna nabava: Lidija
Vukšić-Podgorčić, tel. +386/7/48-02-302.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vr-
bina 12, 8270 Krško, Slovenia, vodja Uvoz-
ne nabave Lidija Vukšić-Podgorčić.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 8. 2002 ob 9. uri v glavni sejini
sobi NEK-a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bid
Security Bond (bančna garancija za resnost
ponudbe).

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

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

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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 150 dni od odpiranja ponudb; predvi-
deni datum odločitve je 31. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
komercialni kriteriji: 40% (od tega cena
50%, plačilni pogoji 15%, finančne garanci-
je 15% in garancije za izvedbo in odško-
dninska odgovornost 20%) inženirski in pro-
jektni kriteriji 30%, terminski plan projekta
10% in reference pri zamenjavi turbin z zvi-
šano močjo 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 39 z dne
6. 5. 2002, Ob-68382.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-72/2002-2 Ob-71604
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: sredstva
za reševanje in pomoč.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 12 sklopov, kot je razvi-
dno iz priložene tabele:

Sklop Artikel m.e. Količina Količina
leto 2002 leto 2003

1. osebni komplet, torbica in kovček za prvo pomoč: cca.
Komplet, osebni, za prvo pomoč kpl 400 200
Torbica za prvo pomoč kpl 10 20
Kovček (omarica) za prvo pomoč kpl 1 –

2. komplet za imobilizacijo in nosila:
Komplet za imobilizacijo (PMP) kpl 1 –
Nosila “FERNO ali podobno” (PMP) kos 2 –

3. Nosila reševalna kpl 14 –
4. Folija zaščitna (“ASTRO ali podobno”) kos 200 -
5. Nosila za podvodni transport ponesrečenca kos 1 –
6. Komplet za ogrevanje (PMP) kpl 1 –
7. Monitor s pripadajočo opremo (PMP) kos 1 –
8. Defibrilator (PMP) kos 1 –
9. Nahrbtnik (“HANAULIFE Emergency ali podobno”) (PMP) kos 1 –
10. Oprema šotora sanitetnega (PMP) kpl 1 –
11. Ventilator kos 1 –
12. Mobilni kovček za prvo pomoč kos 80 –

Ponudnik lahko ponudi vse sklope od 1
do 12, ali pa posamezne sklope. V primeru,
da sklop vsebuje več artiklov, se mora ob-
vezno prijaviti na vse artikle v sklopu, sicer
se ponudba za ta sklop izloči.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče UR-
SZR, Obvozna pot b.š., Roje, Ljubljana-Šen-
tvid, oziroma centralno skladišče MORS,
Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant naročnik
ne bo upošteval.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni ose-
bi: Boštjan Purkat, 01/471-25-86, Dušan
Cirar, 01/471-23-48; dodatne informacije:
Darja Kobe, 01/471-25-82, kontaktna ose-
ba – vodja izvedbe javnega naročila.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 88/2002-ODP) na račun
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 po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-

ka, davčno številko, številko javnega razpi-
sa, sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 7. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS
88/2002-ODP – sredstva in oprema za re-
ševanje in pomoč“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 2002 ob
13. uri, na naslovu: MORS, Urad za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo v
višini 3% njihove ponudbe (skupna vrednost
vseh ponujenih sklopov), kot finančno zava-
rovanje za resnost ponudbe, kolikor vre-
dnost ponudbe (skupna vrednost vseh po-
nujenih sklopov) presega 30,000.000 SIT,
veljavna najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

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

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

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

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe
(stran 2),

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

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

– potrditev veljavnosti ponudbe in roka
plačila (priloga št. 4),
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– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla (priloga št. 7). Izja-
va banke, da bo izdala garancijo (z vsebino
kot je v prilogi št. 9) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 5% pogod-
bene vrednosti, kolikor bo ta presegala
30,000.000 SIT,

– ponudba – cene za prijavljene sklope,
podpisana in žigosana (pril. št. 10),

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

– prijavljenemu sklopu, mora biti za vse
artikle, priložena tehnična dokumentaci-
ja/prospekti, v slovenskem jeziku, iz katere
bo razvidno, da ponujeni izdelek zadošča
naročnikovim tehničnim zahtevam.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:

Zap. št. Ocenjevalna merila Utež

1 vrednost ponudbe posameznega
sklopa 0,95

2 ponujeni dobavni rok za
leto 2002 naveden na ponudbi
(vendar predvidoma pa najkasneje
do 30. 9. 2002)! 0,05
skupaj 1,00

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

Izračun števila točk po navedenih kri-
terijih:

1. Vrednost ponudbe posameznega
sklopa

Ocena Kriterij

10 najnižja ponujena vrednost sklopa
do 9,99 (najnižja ponujena vrednost

sklopa × ocena 10)/(ponujena
vrednost sklopa)

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

2. Ponujeni dobavni rok za leto 2002 iz
ponudbe (predvidoma pa najkasneje do
30. 9. 2002)!

Ocena Kriterij

10 najkrajši ponujeni rok dobave (ne krajši
kot 8 dni od podpisa pogodbe) za dobave
v letu 2002 (predvidoma pa najkasneje do
30. 9. 2002)

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 404-08-67/2002 Ob-71586
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
sredstva in oprema pripadnikov CZ.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo vsebuje 4 sklope, kot je razvidno iz
priložene tabele:

Sklop Artikel m.e. Količina Količina
leto 2002 leto 2003

1. opasač z oprtnikom kpl 600
2. torbica poveljniška kos 100
2. potovalka kos 96
3. pribor za vzdrževanje opreme kpl 380 900
4. pribor za osebno higieno kpl 680 100

Ponudnik lahko ponudi vse sklope od 1
do 4, ali pa posamezne sklope. V primeru,
da sklop vsebuje več artiklov, se mora ob-
vezno prijaviti na vse artikle v sklopu, sicer
se ponudba za ta sklop izloči.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
URSZR, Obvozna pot b.š., Roje, Ljublja-
na-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant naročnik
ne bo upošteval.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni ose-
bi: Boštjan Purkat, 01/471-25-86, Dušan
Cirar, 01/471-23-48; dodatne informacije:
Darja Kobe, 01/471-25-82.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 89/2002-ODP) na račun
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 po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, številko javnega razpi-
sa, sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. 7. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS
89/2002-ODP – osebna sredstva in opre-
ma pripadnikov CZ“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 2002 ob
12. uri, na naslovu: MORS, Urad za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

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

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

plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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

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

– izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe
(stran 2),

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

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

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

– ponudba – cene za prijavljene sklope,
podpisana in žigosana (pril. št. 7),

– vzorec pogodbe podpisan in požigo-
san na vseh straneh (priloga št. 8),

– ustrezen vzorec atikla-ov za prijavljen
sklop, ki ustrezajo naročnikovim tehničnim
opisom in pripadajočim vzorcem, kolikor
vzorci na prijavljene sklope ne bodo ustre-
zali naročnikovim zahtevam, se ponudba za
tak sklop izloči!

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
za vse sklope:

Zap. št. Ocenjevalna merila Utež

1 vrednost ponudbe posameznega
sklopa 0,95

2 ponujeni dobavni rok za leto
2002 naveden na ponudbi
(vendar predvidoma pa najkasneje
do 30. 9. 2002)! 0,05
skupaj 1,00

Naročnik bo posamezen sklop tega jav-
nega naročila oddal ponudniku, ki bo pre-
dložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
to je tista, ki bo dosegla največje skupno



Stran 4244 / Št. 49-50 / 7. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

število točk vseh ocenjevalnih meril za po-
samezen sklop.

Izračun števila točk po navedenih krite-
rijih:

1. Vrednost ponudbe posameznega
sklopa

Ocena Kriterij

10 najnižja ponujena vrednost sklopa
do 9,99 (najnižja ponujena vrednost

sklopa × ocena 10) / (ponujena
vrednost sklopa)

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

2. Ponujeni dobavni rok (samo za leto
2002) iz ponudbe (predvidoma pa najka-
sneje do 30. 9. 2002)!

Ocena Kriterij

10 najkrajši ponujeni rok dobave (ne krajši
kot 8 dni od podpisa pogodbe) za dobave
v letu 2002 (predvidoma pa najkasneje do
30. 9. 2002)

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-71130
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
delov za visečo progo: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

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

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

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

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

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

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
RTH, Rudnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje, dne 10. 7.
2002 ob 10.30.

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

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

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

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

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

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

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2002.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Št. 41 Ob-71370
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00 in telefaks 02/449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdela-
va, dobava in montaža opreme za delil-
no kuhinjo v Novem poštnem centru v
Mariboru.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ja-
nuar 2003 in zaključek marec 2003.

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 ali Petra Majer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dnevno od 8. do
13. ure na sedežu Pošte Slovenije. Raz-
pisno dokumentacijo pošiljemo tudi po
pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, št. TRR
90672-0000040025, sklicevanje na števil-
ko odobritve 00 0000-17.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Sek-
tor za finačne zadeve, Slomškov trg 10,
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2002 ob 10. uri, Pošta Sloveni-
je, d.o.o. Slomškov trg 10, sejna soba v IV.
nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 70%
pogodbene obveznosti v 30 dneh po doba-
vi in 30% pogodbene vrednosti v 30 dneh
po montaži in kvalitetnem prevzemu.

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

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: prihodki v letu 2001 mo-
rajo dosegati petkratno ponudbeno vre-
dnost; izkazana izguba iz naslova poslova-
nja ponudnika v letu 2001 ne sme presega-
ti 5% prihodkov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 50 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 404-08-80/2002 Ob-71493
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga: za leto
2002 in 2003 tkanina (skupina I., II.
in III.);

posteljnina (skupina IV., V. in VI.)
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I. skupina

Zap. Blago Sto E.M. Količina Količina
št. za leto 2002 za leto 2003

1. Tkanina za plašč - modra SČ.T.002/93 m 300
(slavnostna uniforma)

2. Tk. za poletno službeno ČM.T.01/94 m 300
mornariško uniformo - drap

3. Tkanina za častniško Č.T.006/94 m 300
uniformo - drap

4. Tkanina za slovesno SČM.T.01/94 m 300
mornariško uniformo - bela

5. Tkanina za častniško Č.T.001/92 m 2000
uniformo - rjava

6. Tk. za častniško uniformo ČL.T.001/92 m 500
letalskih enot - temnomodra

7. Tkanina za slavnostno SČ.T.001/93 m 500
uniformo - temnomodra

8. Tkanina za uniforme častne ČČ.T.001/92 m 500
enote SV - oker - za suknjič

9. Tkanina za uniforme častne CC.T.001/92 m 500
enote SV - rjava-za hlače

in/ali

II. skupina

Zap. Blago Sto E.M. Količina Količina
št. za leto 2002 za leto 2003

1. Tkanina poliamidna - zelena Č.T.003/92 m 1000 2000
2. Tkanina poliamidna - oker ČČ.T.03/96 m 2000 1000

(uniforma častne enote GŠSV)
3. Tkanina poliamidna - ČL.T.03/94 m 500

temnomodra (sl. uniforma
let. Enot)

4. Tkanina poliamidna - drap ČM.T.03/94 m 500
(sl. uni. mornariških enot)

in/ali

III. skupina

Zap. Blago Sto E.M. Količina Količina
št. za leto 2002 za leto 2003

1. Tkanina za moško službeno Č.T.11/97 m 2000 2000
srajco - drap

2. Tkanina za moško službeno ČL.T.11/97 m 1000
srajco - sv. modra
(sl. uniforma pilot.enot)

in/ali

IV. skupina

Zap. Blago Tehnični E.M. Količina Količina
št. opis za leto 2002 za leto 2003

1. Rjuha V prilogi RD kos 500 800

in/ali

V. skupina

Zap. Blago Tehnični E.M. Količina Količina
št. opis za leto 2002 za leto 2003

1. Vzglavnik V prilogi RD kos 220 200

in/ali

VI. skupina

Zap. Blago Tehnični E.M. Količina Količina
št. opis za leto 2002 za leto 2003

1. Prevleka za vzglavnik V prilogi RD kos 285 400
po tehničnem opisu



Stran 4246 / Št. 49-50 / 7. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
je predvidena po sklopih kot je navedeno v
točki 3. a in sicer ponudba mora biti dana
za celotno količino in vse artikle v skupini.

4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeve ulica, Ljubljana-Šentvid
za skupine I. II. III. t.j. tkanine in skladišče
URSZR, Roje, Obvozna pot b.b., Ljubljana
za skupine IV, V in VI. t.j. posteljnino.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

Prva dobava za leto 2002: za tkanine (I.
II. in III. skupina) za posteljnino (IV. V. in
VI.skupina) do 25. 9. 2002.

Druga dobava za leto 2003 za tkanine
(I.II. in III. skupina) za posteljnino (IV.V. in VI.
skupina) do 15. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel.: 471-25-86 in Dušan
Cirar, tel.: 471-23-48, soba št. 550.

Dodatne informacije: kontaktna ose-
ba-vodja izvedbe javnega naročila je Darja
Kobe, telefon 01/471-25-82.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega
naslova in št. javnega razpisa MORS
68/2002-ODP) na žiro 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 3. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: 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
68/2002-ODP – tkanina in posteljnina“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 4. 7. 2002 ob 9.
uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo, 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, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.

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: da ima veljavno registra-
cijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.

Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra

podjetij, izdanega v letu 2002.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,

posameznik)
a) fotokopija priglasitvenega lista za de-

javnost, katere predmet je javni razpis, izda-
nega v letu 2002;

b) fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejav-
nosti, izdanega v letu 2002:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.

Dokazilo:
– fotokopija potrdila, ne starejša od 90

dni od datuma oddaje ponudbe, pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki in obrt-
niki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpo-
stavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice);

– 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 mu ni bila izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s ka-
tero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani

Ministrstva za pravosodje – Kazenska evi-
denca, ki se nanaša na pravno osebo, ne
starejša od 30 dni od datuma oddaje po-
nudbe,

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji.

Dokazilo:
– original potrdilo, ki ga izda Davčna

uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe,

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met naročila in je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom (dovoljenje izda pristoj-
ni organ Upravne enote, ki vodi evidenco iz-
danih dovoljenj, za opravljanje določene de-
javnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje
tudi lastna izjava, skladno s 44. členom ZJN-1,

– da je finančno in poslovno sposoben.
Za pravne osebe (gospodarske družbe)

fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj,
izdanih v letu 2002 ali fotokopija BON –

1/P izdanih v letu 2002 ali fotokopija BON
1 in izpisa banke o stanju sredstev na tran-
sakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse
podatke kot BON 2, izdanih v letu 2002.

Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) Originalno potrjena napoved za od-
mero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco sta-
nja za preteklo leto,

b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe:

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi,

– organiziranost podjetja (št. zaposlenih
v proizvodnji režiji; ali je samostojen proiz-
vajalec, ali samo organizira proizvodnjo, ko-
liko ima podizvajalcev; ali je zastopnik in
katerih firm; št. prodajaln; št. obratov; št.
skladišč in tlorisna površina),

– dostavo blaga (opis organiziranosti do-
stave; št. vozil za dostavo),

– lastno proizvodnjo (navesti opremo, ki
je lasten proizvod),

– zahtevo po kakovosti (navesti standar-
de, ki jih je podjetje pridobilo oziroma ki so
v fazi pridobivanja ipd.) na podlagi izjav -
samo za posteljnino,

– da je priložil bančne garancije.
a) Garancija za dobro izvedbo posla.
b) Zavarovanje za resnost ponudbe:
– da dani podatki v tej prijavi niso zava-

jajoči,
– da se strinja s pogoji razpisa.
Naročnik si pridržuje pravico, da v pri-

meru dvoma istovetnosti dokumenta z origi-
nalom, pozove ponudnika k predložitvi ori-
ginala listine.

V kolikor ponudbi niso priloženi doku-
menti, ki dokazujejo izpolnitev posamezne-
ga pogoja se ponudba izloči.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost
in sposobnost za izvedbo javnega naročila:

1. da bo v primeru sklenitve pogodbe
nudil 30 dnevni plačilni rok,

2. da je priložil vzorec pogodbe, ga ži-
gosal in podpisal vsako stran pogodbe,

3. ostali posebni pogoji:
za tkanino:
– da ustreza navedenim standardom

MORS
– da se dostavijo vzorci z laboratorijsko

analizo ob predložitvi ponudbe za zahteva-
ne artikle in pridobi takoj po podpisu po-
godbe oziroma pred pričetkom proizvodnje
za vsak pogodbeni artikel, potrditev dokon-
čnega, lastnega vzorca,

– da kakovost vzorca ustreza STO oziro-
ma lahko ima manjša odstopanja. Odstopa-
nje nad 10 %, oziroma nad 3 % v več kot
treh parametrih je izločilni kriterij;

za posteljnino:
– da ustreza tehničnim zahtevam v razpi-

sni dokumentaciji,
– da se dostavijo vzorci posteljnine ob

predložitvi ponudbe.
Kolikor prijavi ni predložen dokaz (pod-

pisana in ožigosana izjava oziroma podatki,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega po-
goja in niso izpolnjeni vsi posebni pogoji, se
prijava izloči.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev pred-
vidoma do 18. 7. 2002.

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

Tkanina:
a) cena 70 točk,
b) vzorec 30 točk.
a) Cena 70 točk
Ponudnik z najnižjo ceno oziroma po-

nudbo prejme 70 točk, ostali pa sorazmer-
no manjše število točk.

b) Vzorec - kakovost vzorca 30 točk

Ocena Kriterij

1,0 Ustreza STO
0,7 Ustreza STO, odstopa od zahteva-

nih vrednosti (z upoštevanjem do-
voljenih toleranc) za 0,1% do 3 %,
vendar ne več kot v treh parame-
trih, odstopanje v pretržni trdnosti
in teži ni dovoljeno

0,3 Ustreza STO, odstopa od zahteva-
nih vrednosti (z upoštevanjem do-
voljenih toleranc) za 0,1 % do 3 %,
v več kot v treh parametrih - odsto-
panje v pretržni trdnosti in teži ni
dovoljeno oziroma odstopa za
3,1 % do 10 %, vendar ne več kot v
treh parametrih - odstopanje v pre-
težni trdnosti in teži ni dovoljeno.

Pridobljeno oceno za vzorec se pomno-
ži s točkami za vzorec in tako dobi končno
št. točk.

Posteljnina:
a) cena 100 točk
a) Cena
Ponudnik z najnižjo ceno oziroma po-

nudbo prejme 100 točk, ostali pa sorazmer-
no manjše število točk.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo do-
segel najvišje število točk, kot vsoto vseh
meril za posamezno skupino.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo do-
segel  najvišje  število  točk,  kot  vsoto meril.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo

Ob-71234
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d, Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
26,319.945 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

sklop A): 14,533.651 SIT,
sklop B): 11,786.234 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče naročnika

Vetrinjska ul. 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 30. 7. 2002, pred-
videni datum zaključka dobav: 30. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/I. nadstropje) na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o na-
ročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri
Valterju Osaniču, tel. 02/22-00-218 in Mi-
lanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-127 na dan objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 1. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 8. 7.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sek-
tor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadstropje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor-vložišče (prevzemnik Marja-
na Gredin soba št. 114/I. nadstropje). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj - Po-
nudba - Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, št. Uradnega lista RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta, v
kateri je ponudbena dokumentacija s po-
nudbo, mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana s pečatno vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 7.
2002 ob 10. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega razpisa za sklope na kate-
re ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti
bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni od datuma izstavitve
računa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registri-
ran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnost ponudnika, ki so navedeni v
VIII. in XI. členu razpisne dokumentacije.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe,

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb,

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 15. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 65 točk,
– plačilni pogoj 18 točk,
– odzivnost 17 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Valterju Osaniču,
tel. 02/22-00-218 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 93 z dne
23. 11. 2001, Ob-59060.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2002.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d., Maribor

Št. 12/02 Ob-71236
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
osebne varovalne opreme in gasilske
opreme.

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

Sklop 1: osebna varovalna oprema;
Sklop 2: gasilska oprema.
Ponudba je lahko izdelana po sklopih ali

v celoti.
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 15. 7.
2002 do 14. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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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 potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 4. 7. 2002 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 4. 7. 2002 ob
10.30 v prostorih TET d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

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

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

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

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

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

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

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

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

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

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

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

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

popusti do 90,
– dobavni rok do 10.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podaja Mojca Turnšek.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Št. 05/02 Ob-71334
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,

1330 Kočevje, tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
a1) samonakladalno komunalno vo-

zilo za zabojnike velikosti 5–7 m3: 1 kos,
a2) samonakladalno komunalno vo-

zilo za zabojnike velikosti 5–7 m3 z dvi-
galom, cisterno za fekalije, posipalcem
za pesek in sol ter ploščo za plug: 1 kos.

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

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

zaključka ali trajanje dobave:
pod a1) do 1. 9. 2002;
pod a2) do 1. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: kontaktna ose-
ba Urša Butala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
03113-1000088572, pri SKB d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2002 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.

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

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: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu
bo predvidoma v dvajsetih dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, tehnična opremljenost 35 točk,
plačilni rok 15 točk; skupno je možnih naj-
več 100 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 28 z dne
29. 3. 2002, Ob-66450.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 395-02 Ob-71406
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava

ultrazvočnih aparatov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko oddajajo za celoto ali po
sklopih:

1. sklop: ultrazvočni aparat za KI za ra-
diologijo,

2. sklop: ultrazvočni aparat za gastroe-
terologijo,

3. sklop: ultrazvočni aparat za žilne bo-
lezni,

4. sklop: ultrazvočni aparat za nefrologijo.
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,

Zaloška 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: september
2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro ra-
čun 50103-603-51820, sklic na številko
0045-08-7599.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 7. 2002 ob 12. uri; glavna stav-
ba Kliničnega centra, Zaloška 7, pritličje -
predavalnica 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 11. 11. 2002.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 11. 2002. Predvideni datum odloči-
tve v mesecu juliju 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. in 2. sklop:

1. ponudbena cena (95%),
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega

poročila (5%),
3. sklop:

1. ponudbena cena (90%),
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega

poročila (5%),
3. dodatna programska oprema (5%),

4. sklop:
1. ponudbena cena (90%),
2. poslovna uspešnost iz bonitetnega

poročila (5%),
3. dodatna oprema (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 396-02 Ob-71461
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, telefon: 01/522-11-00.
4. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

dveh reševalnih vozil, in sicer: 1 kos nuj-
no reševalno vozilo - reanimobil z vso
predpisano opremo in 1 kos reševalno
vozilo z delno opremo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se odda kot celota, oddaja po sklo-
pih ni možna.

5. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo 10. 7. 2002.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko
00 45-08-7599.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: komercialni sektor Kliničnega

centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. julij 2002 od 10. uri v predavalni-
ci 1, v pritličju glavne stavbe Kliničnega cen-
tra Ljubljana, Zaloška 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garan-
cija mora veljati do 12. novembra 2002.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. november 2002,
predvideni datum odločitve konec meseca
avgusta.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 60%, 2. tehnična kvaliteta
ponudbe 40%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 8/02-3 Ob-71469
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

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

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
laboratorijskega materiala po skupinah
in podskupinah za dobo 12 mesecev.

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

Skupina A) diagnostična sredstva in la-
boratorijski materiali vezani na aparate zapr-
tega sistema;

– podskupina A1: IMX GLyc Hb1c,
– podskupina A2: AXSYM,
– podskupina A3: TURBITIMER,
– podskupina A4: REFLOTRON,
– podskupina A5: AVL 987 S,
– podskupina A6: AVL-995,
– podskupina A7: CD 2500 R,
– podskupina A8: LabReader.
Skupina B: diagnostična sredstva in la-

boratorijski materiali vezani na aparate od-
prtega sistema;

– podskupina B1: biokemijski testi za do-
ločanje na RA-1000,

– skupina B2: biokemijski testi - mono-
testi za ročno določanje (fotometrijski),

– podskupina B3: mikroalbumini,
– podskupina B4: koagulacijski testi za

Fibritimer II.

Skupina C: druga diagnostična sredstva
in laboratorijski materiali;

– podskupina C1: hitri imunotesti,
– podskupina C2: drugi reagenti.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice

– lekarna - Lab.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobave po
naročilu v obdobju od 1. 8. 2002 do 1. 8.
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri Zvjezdani
Vlahović, dipl. inž., spec. med. biok.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu ali te-
lefonu. Dokumentacija je na voljo po pred-
hodnem dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT na ŽR naročnika številka:
51600-603-31177, s pripisom za JN la-
boratorijski material.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje 11. 7.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s
pripisom “Ne odpiraj, JN laboratorijski ma-
terial”.

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

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb, predvidoma do 1. 8. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila 22,35
mio SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
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Ob-71492
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

(a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna
dobava živil po skupinah:

1. skupina: kruh in pekovsko pecivo;
2. skupina: presno meso - mlado gove-

je, telečje in svinjsko meso;
3. skupina: presno meso - perutnina;
4. skupina: mesni izdelki iz piščančjega

in puranjega mesa;
5. skupina: mesni izdelki iz govejega in

svinjskega mesa;
6. skupina: mleko in mlečni izdelki;
7. skupina: zamrznjene ribe;
8. skupina: jajca.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za kateroko-
li razpisano skupino živil, vendar mora po-
nuditi vsa živila iz izbrane skupine.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: delne doba-
ve v obdobju enega leta.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo
na žiro račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo
razpisne dokumentacije za živila”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 1. 7. 2002 z
jutranjo pošto ali do 2. 7. 2002 osebno do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 2. 7. 2002, ob 10. uri, Onko-
loški inštitut Ljubljana, Velika sejna soba,
stavba C, Zaloška 2, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
nudnik mora nuditi najmanj 30-dnevni pla-
čilni rok.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo ocenil vse pravilne ponudbe, in si-
cer: za skupine živil: kruh in pekovsko peci-
vo; mesni izdelki iz piščančjega in puranje-
ga mesa; mesni izdelki iz govejega in svinj-
skega mesa; mleko in mlečni izdelki; bo
naročnik ocenil ponudbe po naslednjih me-
rilih: ponudbena cena (60%), kvaliteta živil
(40%). Kvaliteto živil bo ocenjevala strokov-
na komisija na podlagi senzoričnega oce-
njevanja. Senzorično ocenjevanje živil bo
potekalo pri naročniku, in sicer: v sredo,
3. 7. 2002 za mleko in mlečne izdelke; v
četrtek, 4. 7. 2002 za kruh in pekovsko
pecivo; v petek, 5. 7. 2002 za mesne izdel-
ke iz piščančjega in puranjega mesa in za
mesne izdelke iz govejega in svinjskega me-
sa. Za skupino živil: presno meso - mlade
goveje, telečje in svinjsko meso; presno me-
so - perutnina; zamrznjene ribe; jajca bo
edino merilo ponudbena cena (100%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 091-4-3/02 Ob-71546
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

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

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

sistema za analizo DNA in odkrivanje
mutacij.

(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:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 5. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva v tajništvu
Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-01; dodatne in-
formacije nudi doc. dr. Damjan Glavač,
dipl. kem., tel. 01/543-71-80. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije.

(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 0100/3.

8. Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 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 ponudb:
10. 7. 2002 ob 12. uri, na naslovu: Univer-
za v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov
trg 2, Ljubljana, sejna soba.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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:

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

02. 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;

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

04. da ima poravnane davke in prispev-
ke in druge obvezne dajatve in poslovne
obveznosti v skladu s predpisi;

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

06. 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);

06.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih

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

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 ena-
ko 0 ali

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

07. da ni dal zavajajoče podatke;
08. da bo ponujeno opremo dobavil naj-

kasneje v 4 tednih po podpisu pogodbe;
09. da za resnost ponudbe predloži ban-

čno garancijo v višini 5% od ponudbene
vrednosti;
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10. da ima izjavo banke:
– da bo dobil garancijo za dobro izved-

bo pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;

– do bo dobil garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;

11. da nudi 60 dnevni plačilni rok po
prevzemu in zagonu opreme;

12. da ima za ponujeno opremo in njene
sestavne dele pooblaščeni servis proizvajal-
ca v Sloveniji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 8. 11. 2002 predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
19. 7. 2002

15. Merila za ocenitev ponudb: 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: 31. 5. 2002.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 091-6-3/02 Ob-71547
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

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

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

mikrobiološka komora – III.stopnje var-
nosti (izolator).

(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:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 23. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva v tajništvu
Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-01; dodatne in-
formacije nudi asist. dr. Miroslav Petrovec
(tel. 01/543-74-51); dvig razpisne doku-
mentacije: osebno ali po pošti ob predho-
dni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(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 0100/5.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 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 ponudb:
11. 7. 2002 ob 12. uri, na naslovu: Univer-
za v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov
trg 2, Ljubljana, sejna soba.

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

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 (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:

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

02. 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;

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

04. da ima poravnane davke in prispev-
ke in druge obvezne dajatve in poslovne
obveznosti v skladu s predpisi;

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

06. 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);

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

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

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca 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;

07. da ni dal zavajajoče podatke;
08. da bo ponujeno opremo dobavil naj-

kasneje v 6 tednih po podpisu pogodbe;
09. da ima za ponujeno opremo in njene

sestavne dele pooblaščeni servis proizvajal-
ca v Sloveniji;

10. da nudi 60 dnevni plačilni rok po
prevzemu in zagonu opreme;

11. da zagotavlja ustrezno validacijo za-
ščitne komore;

12. da za ponujeno opremo zagotavlja
najmanj 12 mesečno garancijo;

13. da predloži za ponujeno opremo cer-
tifikat za proizvodnjo;

14. da za resnost ponudbe predloži ban-
čno garancijo v višini 5% od ponudbene
vrednosti;

15. da ima izjavo banke:
– da bo dobil garancijo za dobro izved-

bo pogodbenih obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval;

– do bo dobil garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 8. 11. 2002; predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
19. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference ponudnika,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 31. 5. 2002.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 091-5-3/02 Ob-71548
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

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

ljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sistem za

mikrodializo in sistem za merjenje priti-
ska in volumna.

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

Sklopi:
A: sistem za mikrodializo,
B: sistem za merjenje pritiska in vo-

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum zaključka dobave: 6. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva v tajništvu
Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-01; dodatne in-
formacije nudita asist. dr. Ksenija Cankar,
dr. stom. in asist. mag. Borut Kirn, univ.
dipl. fiz. (tel. 01/543-75-00); dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije.

(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 0100/4.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 2002 do 10. ure.
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(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 ponudb:
12. 7. 2002 ob 12. uri, na naslovu: Univer-
za v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov
trg 2, Ljubljana, sejna soba.

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

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

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

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

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

02. 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;

03. da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero mu je prepovedano oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

04. da ima poravnane davke in prispev-
ke in druge obvezne dajatve in poslovne
obveznosti v skladu s predpisi;

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

06. 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);

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

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

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca 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;

07. da bo ponujeno opremo dobavil naj-
kasneje v 6 tednih po podpisu pogodbe;

08. da ni dal zavajajoče podatke;
09. da bo servisne storitve za ponujeno

opremo zagotavljal še najmanj 10 let po
zagonu opreme;

10. da nudi 60 dnevni plačilni rok po
prevzemu opreme;

11. da je v zadnjih petih letih opravil vsaj
tri dobave podobne opreme, kot je v jav-
nem razpisu;

12. za resnost ponudbe predloži bianco
menico z menično izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 8. 11. 2002 predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
26. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: 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: 31. 5. 2002.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Ob-71610
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: Brdo pri Lukovici

8, 1225 Lukovica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sladkor

za zimsko krmljenje čebel - 1500 ton.
Kvaliteta: konzumni sladkor, primeren za

krmo čebel, s čim manjšo vsebnostjo pepe-
la (sladkor ali beli sladkor) - Uradni list RS,
št. 6 z dne 26. 1. 2001.

Pakiranje: diskontno - 10/1, 25/1,
50/1.

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

4. Kraj dobave: fco čebelarska društva,
čebelarski regijski centri in Čebelarski cen-
ter Slovenije.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
trajala od 30. 6. 2002 do 15. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Čebelarska
zveza Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225
Lukovica, tajnik Anton Tomec, tel.
01/72-96-100.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: prijave se spreje-
majo do 15. 6. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije, Br-
do pri Lukovici 8, 1225 Lukovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 6. 2002 ob 13. uri, v pisarni
Čebelarskega centra Slovenije, Brdo pri Lu-
kovici 8, 1225 Lukovica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti in veljavnostjo 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok neto 60 dni po dobavi.

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

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

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: ponudbeni pogoji mo-
rajo veljati do 15. 10. 2002 (60 dni po zad-
nji dobavi - fiksna cena), predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 6.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 65 točk,
– distribucija (fco) in pakiranje 15 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– reference 5 točk,
– rok izvedbe 5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik ni dolžan skleniti pogodbe
z nobenim ponudnikom.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Čebelarska zveza Slovenije

Št. 206/2-4/2002 Ob-71615
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kurilno
olje extra lahko, ca. 500.000 l letno.

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

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času 2 let od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/66-96-218, faks 05/65-27-185.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666 pri APP Ko-
per, z navedbo davčne številke.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, uprav-
na stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 7. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 10% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti.

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): 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: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 8. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 15. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša cena, vključujoč plačilo najemni-
ne za cisterno.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: po faksu ali pisno na naslov kot
pod 7/a.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ankaran

Št. 2/2002 Ob-71629
1. Naročnik: Živilska šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Živilska šola Mari-

bor, Park mladih 3, 2000 Maribor, tel. št.
02/331-34-32, faks 02/331-30-48, el.na-
slov: zivilska-sola.mb@guest.arnes.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje ponudbe za sukcesivno do-
bavo živil po posameznih sklopih:

– sladkor, pudingi,
– marmelade, džemi, kompoti,
– sladki izdelki - čokolade, napolitanke,

bonboni in drugo,
– pekovske surovine,
– ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe za posamezne sklope morajo

praviloma vsebovati vse vrste blaga v po-
sameznem sklopu, ponudnik pa lahko po-
nudi tudi samo določene vrste blaga znotraj
sklopa.

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Živil-
ske šole Maribor, kontaktna oseba Branka
Božič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (vključno z

DDV) na žiro račun naročnika št.
51800-603-34051.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Živilska šola Maribor, Park mla-
dih 3, 2000 Maribor, osebno ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. julij 2002 ob 11. uri na sedežu
naročnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dni po prejemu računa, predplačila niso
možna.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 7. 2002, predvideni datum odloči-
tve: do 10. 7. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ponavlja javni razpis za na-
vedene sklope, zato imajo ponudniki, ki so
sodelovali v prvem roku na voljo brezplačno
dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Živilska šola Maribor

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

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 407-185/2002 Ob-71354

V javnem razpisu za oddajo naročila grad-
nje po odprtem postopku za sanacijo dela
kletne etaže Kemijskega inštituta v Ljubljani,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36-37 z
dne 26. 4. 2002, Ob-68026 in št. 45 z dne
24. 5. 2002, Ob-69724, št. 405-185/2002,
se 8. in 9. točka pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 6. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov,  kamor  je  potrebno  predlo-
žiti  ponudbo:  LIZ-inženiring,  d.d.,  Vur-
nikova 2, 1000 Ljubljana, tajništvo, so-
ba št. 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 6. 2002 ob 14. uri, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljublja-
na, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V,
sejna soba.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Popravka
Ob-71738

V objavi javnega razpisa brez omejitev za
gradnjo prizidka k Osnovni šoli Naklo, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 48 z dne
31. 5. 2002, Ob-70582, se datum v 8.(a)
in 9. točki popravi in se pravilno glasi:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 8. 7. 2002 do 10.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 2002 ob 11. uri, na Občini Naklo,
sejna soba.

V objavi javnega razpisa brez omejitev za
gradnjo športnega objekta ob Osnovni šoli
Naklo, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
48 z dne 31. 5. 2002, Ob-70581, se da-
tum v 8.(a) in 9. točki popravi in se pravilno
glasi:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 8. 7. 2002 do 10.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 2002 ob 13. uri, na Občini Naklo,
sejna soba.

Občina Naklo

Št. 612-01/02 Ob-71058
1. Naročnik: Zavod za kulturo Slov. Ko-

njice,Mestni trg 4, Slov. Konjice.
2. Naslov naročnika: Predstavnik naroč-

nika: Koning d.o.o., Mestni trg 8, Slov. Ko-
njice, tel. 759-38-10, faks 759-38-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zaključ-
na dela na čitalnici in adaptacija kultur-
nega doma.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Slov. Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – dva me-
seca po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Koning
d.o.o., Mestni trg 8, Slov. Konjice; dodat-
ne informacije: Edi Brunčič, tel.
759-38-10, faks 759-38-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure, do 29. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT,virmansko pla-
čilo na transakcijski račun Banke Celje,
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06000-0061971077, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za kulturo Slov. Konjice,
Mestni trg 4, Slov. Konjice, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Zavoda za kulturo Slov. Konjice, Mestni trg
4, Slov. Konjice.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 16. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta je možen po predho-
dni najavi na Zavodu za kulturo oziroma pri
odgovornem projektantu Miru Kvas, u.d.i.a.
– tel. 031/855-187.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2002.

Zavod za kulturo Slov. Konjice

Št. 005-5/02-133 Ob-71137
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,

3230 Šentjur, faks 03/57-43-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija dela lokalne ceste LK 396270,
Cesta Leona Dobrotinška Šentjur.

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

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na odseku Ul. Leona Dobrotinška Šentjur.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali časa izvedbe: avgust 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Šen-
tjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Anica Jazbinšek, tel.

03/747-13-87, ali Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-24, faks 03/5743-446.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro, ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Šentjur pri Celju št. 01000-0100004949,
namen nakazila: razpisna dokumentacija za
rekonstrukcijo dela lokalne ceste LK
396290 Ul. Leona Dobrotinška.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Me-
stni trg 10, Šentjur, II. nadstropje, soba št.
37 – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. 7. 2002 ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, soba št. 48, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela po meseč-
nih situacijah v skladu z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lah-
ko angažira podizvajalce pod pogoji iz raz-
pisne 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik prilo-
žiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 25. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbena cena, reference, rok izvedbe in
garancija. Merila so podrobneje opisana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, tel.
03/74-71-326, ali Anici Jazbinšek, tel.
03/74-71-387.

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

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

Občina Šentjur pri Celju

Št. 35103-0029/02-46/02 Ob-71140
1. Naročnik: Mestna občina Kranj Slo-

venski trg 1, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, e-mail:
Obcina.kranj@kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je obnova Gregorčičeve ulice v
Kranju na odseku od križišča z Cesto
Staneta Žagarja in Zoisovo ulico do Slo-
venskega trga v skupni dolžini 380 m:

– preddela,
– zemeljska dela in temeljenje,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– prometna oprema,
– glavni vhod v Prešernov gaj,
– javna razsvetljava,
– vodovodno omrežje.
Predvidena vrednost del je 70,000.000

SIT (z vključenim 20% DDV).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo iz-
bran en sam izvajalec.

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

4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 31. 7. 2002. Rok izvedbe do
45 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Mestni občini Kranj Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Boštjan Zavrl, po
tel. 04/23-73-152.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 6. 2002
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT material-
nih stroškov plačati na T.R. Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj št.
01000-0100006404, pri čemer navedite
namen plačila: “plačilo razpisne dokumen-
tacije za obnovo Gregorčičeve ulice“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 7. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 7. 2002 ob 12. uri v prostorih
Mestne občine Kranj (sejna soba št. 8).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 30. 8. 2002.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izvedbo del v predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 30. 8. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 22. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60, rok izvedbe 15, garancijska doba 15 in
reference 10.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Kranj

Št. 41302/00025/02 Ob-71145
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščav-

nici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta

14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35,
e-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija občinskih cest v občini Sv. Jurij
ob Ščavnici v letu 2002-I, sklop A in
sklop B.

– sklop - A:
A1) modernizacija javne ceste LC

388120 (Kutinci – Zagorci);
– sklop - B:
B1) modernizacija javne ceste LC

388140 (Blaguš–Rebro–Sovjak);
B2) modernizacija javne ceste JP

888492 (Grabšinščak–Terbegovci);
B3) modernizacija javne ceste JP

888491 (Grabšinci–Mali Moravščak).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: lahko se odda ločena ponuda-
ba za sklop A) in sklop B) izbira bo izvedena
za vsak sklop posebej.

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

4. Kraj izvedbe: Kutinci, Terbegovci, Ga-
lušak, Mali Moravščak.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka:

– sklop A: 1. 10. 2001 in dokončanja
30. 4. 2003 in

– sklop B: 5. 8. 2002 ter dokončanje v
90 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sv.
Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, 9244
Sv. Jurij ob Ščavnici, tel. 02/568-10-04,
faks 02/568-11-35. Za dajanje vseh do-
datnih informacij je odgovorna oseba Peter
Brumen.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
v elektronski obliki in jo bomo na podlagi
vloge ponudnika poslali po pošti ali e-mailu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek, dne
8. 7. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavni-
ci, Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob
Ščavnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, dne 8. 7. 2002 ob 13.
uri na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe posebej
v višini 3,000.000 SIT za sklop A in
3,000.000 SIT za sklop B.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 15. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2002.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Ob-71146
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
meteorno kanalizacijskega kanala od
naselja A. Kaple do AMD.

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

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

4. Kraj izvedbe: Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije in za-
piranje (Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno do-
biti pri Cveti Popotnik Pršo na tel.
03/56-26-144, int. 499.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno

11. 7. 2002 (dne 12. 7.2002 ima RTH
d.o.o. kolektivni dopust).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 7. 2002
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o., Oddelek za investicije (Majda Turn-
šek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 7. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
RTH d.o.o. v Trbovljah.

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

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

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

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

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 23. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok izvedbe do 25 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 30. 5. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje

Hrastnik d.o.o.

Št. 55/2002 Ob-71224
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212

Šentilj, tel. 02/65-06-200; faks
02/65-06-210.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela pri izgradnji kanala 01 v Slad-
kem Vrhu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena. Ocenjena vrednost naročila je:
45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naselje Sladki Vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del: avgust 2002 - september
2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj; kontaktna oseba: Anžel Miroslav, tel.
02/65-06-222.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno 7. 6.
2002 dalje, vsak dan med 9. in 14. uro, do
oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 6.000 SIT lahko ponudni-
ki poravnajo ob dvigu razpisne dokumenta-
cije na blagajni na sedežu Občine Šentilj,
Šentilj 69.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: petek, 5. 7.
2002 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinski urad Občine Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
petek, 5. 7. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občinskega urada Občine Šentilj, Šentilj 69.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v pred-
pisih: minimalni rok plačila je 120 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s stra-
ni nadzornika gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (Zakon o javnih na-
ročilih 47. člen): naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem del.

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po dnevu odpiranja ponudb. Predvi-
dena odločitev o sprejemu ponudbe je 30
dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: sreda, 29. 5. 2002.

Občina Šentilj

Ob-71225
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, tel. 03/426-58-00 e- pošta:
komunalna.direkcija@celje.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: izraba
odlagališčnega plina na komunalnem
odlagališču v Bukovžlaku – postavitev
male plinske elektrarne.

(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: Odlagališče Bukovžlak,
Teharje, Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2002
do 15. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javne napra-
ve, javno podjetje d.o.o. Teharska 49, Ce-
lje, Meta Širca ali Milka Leskošek tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure do 21. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek 15.000 SIT
vključno z DDV je potrebno nakazati na
transakcijski račun Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o. št. 06000-0141787818
pri Banki Celje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Komu-
nalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Ce-
lje, v tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2002 ob 10.15 v sejni sobi
Komunalne direkcije Prešernova 27, 3000
Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
21. 9. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni,
račun je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih
situacijah na osnovi opravljenega dela.

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. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: zahteve so
podrobneje navedene v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 9. 2002, predvideni datum spreje-
ma ponudbe je 1. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: samo
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne druge informacije o naro-
čilu dobijo ponudniki na naslovu Javne na-
prave (Marjana Jerman, Milka Leskošek, tel.
03 /425-64-00).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne
12. 4. 2002, Ob-67379.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 1-1/02 Ob-71237
1. Naročnik: Nafta Lendava, proizvod-

nja naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nafta Lendava,

proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o., Rudar-
ska u.1, 9220 Lendava, tel. 02/577-21-00;
02/577-22-44, faks 01/577-22-39, e-ma-
il: info@nafta-lendava.si, renata.kevric@naf-
ta-lendava.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: program
ekološke sanacije rudarskih objektov in
naprav za pridobivanje ogljikovodikov v
Republiki Sloveniji, Letni načrt za leto
2002, sklop aktivnosti B (gradbena in
zemeljska dela) – priprava delovišč, iz-
delava jaškov, izkopi in zasipi, zatravi-
tev, odvoz odpadnega materiala ipd.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljive so samo ponudbe
za celoten obseg razpisanih gradbenih del.
Oddaja parcialnih sklopov ni predvidena.

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

4. Kraj izvedbe: 15 delovišč na ob-
močju med Lendavo, Mursko Soboto in
Ptujem.

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

6. Datum predvidenega začetka ali do-
končanja ali časa izvedbe: začetek oprav-
ljanja gradbenih del: po podpisu pogodbe,
dokončanje opravljanja gradbenih del: 15.
december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Nafta Len-
dava, Sektor RPNP, tel. 02/577-22-44,
02/577-22-36, 02/577-21-00; faks
02/577-22-39, 02/577-23-88, osebi za
kontakte in dodatne informacije: Renata
Kevrić; Marijan Kraljić.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v Nafti
Lendava, tajništvu sektorja RPNP, po objavi
tega javnega razpisa, do datuma za oddajo
ponudb, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 20.000 SIT + DDV
(20%), številka transakcijskega računa, ka-
mor je potrebno nakazati zgornji znesek:
02342-0020044268, Nova Ljubljanska ban-
ka d.d., Ljubljana ali 03124-1005347082,
SKB banka d.d., Ljubljana.

Nafta Lendava bo izdala razpisno doku-
mentacijo ponudnikom, ki dokumentirajo
plačilo prej navedenega zneska.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 7. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nafta Lendava, tajništvo Sek-
torja RPNP, Rudarska u.1, 9220 Lendava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 11. 7. 2002 ob 12. uri, Nafta Len-
dava, v sejni sobi sektorja RPNP, Rudarska
u.1, 9220 Lendava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 10% vre-
dnosti ponudbene cene, vključno z DDV in
mora veljati še 30 dni po izteku ponudbe.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah v roku 60 dni.

12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): naročnik dopušča, da ponudbo
vloži skupina izvajalcev z navedbo vodilne-
ga partnerja. Izbrani izvajalec (v primeru sku-
pnega nastopa pa vodilni partner) mora iz-
vesti minimalno 70% del, vsi partnerji/po-
dizvajalci morajo biti navedeni v ponudbi in
zanje priloženi vsi dokumenti, zahtevani v
razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. septembra 2002. Odločitev o izbiri
bo v roku 30 dni od predložitve ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Tehnični del:
– ravnanje z odpadki: 10%,
– mehanizacija in organizacija del: 5%,
– kvalifikacije ponudnika (in podizvajal-

cev): 5%,
– reference vodje in sodelujočih delav-

cev: 5%,
– terminski plan izvedbe: 20%.
Finančni del:
– cena izvedbe vseh razpisanih del:

50%,
– način plačila (rok zapadlosti, pobot

itn.): 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 31. 5. 2002.
Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 23/02 Ob-71261
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda do obrtne cone Dobrave.

(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: Poljubinj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: do 5.
avgusta 2002, zaključek: do 30. septem-
bra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
min, Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali pošlje po pošti
po predhodni dostavi potrdila o plačilu raz-

pisne dokumentacije s podatki o naslovu
ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 04753-0000100881, pri Novi
KBM d.d., Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 7. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno pod-
jetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2002 ob 12.30, v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akce-
pni nalog ali menica.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 90 dni.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 10. 2002, predvi-
deni datum odločitve 5. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž.,
tel. 05/38-19-317.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.

Št. 22/02 Ob-71264
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodohrana in dela cevovoda v naselju
Tolmin.

(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: Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: do 5.
avgusta 2002, zaključek: do 31. oktobra
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-

min, Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj
89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumentacija
se lahko dvigne osebno ali pošlje po pošti
po predhodni dostavi potrdila o plačilu raz-
pisne dokumentacije s podatki o naslovu
ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 04753-0000100881, pri Novi
KBM d.d., Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 7. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno pod-
jetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2002 ob 12. uri, v prostorih
Komunale Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.

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: rok
plačila najmanj 90 dni.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 10. 2002, predvi-
deni datum odločitve 5. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž.,
tel. 05/38-19-317.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.

Št. 40206-2/02-2 Ob-71284
1. Naročnik: Občina Dobrovnik.
2. Naslov naročnika: Dovrovnik 297,

9223 Dobrovnik, tel. 02/577-68-80, faks
02/577-68-87.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
LC JP 707251 od Dobrovnik- Dobrovni-
ške gorice- Kobilje.

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

končanja ali čas izvedbe: 15. 8. 2002 –
15. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, tel.
02/577-68-80, Boštjan Slepec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
(ponedeljek, sreda in petek) med 8. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT – plačilo s pre-
nosnim nalogom “Atrij Odranci d.o.o. št.
03125 1009808936 s pripisom “Razpisna
dokumentacija – cesta Dobrovnik”.

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 Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 13. uri v prostorih
občinske uprave.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna - v roku 90 dni od
izstavitve situacije. Podrobneje opredeljeno
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: po določbah razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: od 1. 8. 2002, do
15. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bneje definirana v rauzpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Občina Dobrovnik

Št. 005-6/02-100 Ob-71291
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,

3230 Šentjur, faks 03/574-34-46.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija dela lokalne ceste LC 396220
Hotunje–Slom.

Dela obsegajo rekonstrukcijo obstoječe
ceste in navezavo na nov most (zemeljska
dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, zaščita
obstoječih komunalnih vodov).

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

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

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Hotunjah pri Ponikvi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: avgust–septem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šent-
jur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Anica Jazbinšek,
tel. 03/747-13-87 ali Tadeja Zorič,
tel. 03/747-13-24, faks 03/574-34-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 14. uro, ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun Občine
Šentjur pri Celju, št. 01000-0100004949,
namen nakazila: razpisna dokumentacija za
rekonstrukcijo dela lokalne ceste LC
396220 Hotunje–Slom.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 11. 7. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Me-
stni trg 10, 3230 Šentjur, II. nadstropje,
soba št. 37 – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 11. 7. 2002
ob 10. uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, soba št. 48, II. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan predloži-
ti bančno garancijo v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo razpisana dela oddal enemu izva-
jalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod
pogoji iz 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik pred-
ložiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe 26. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe in garan-
cija. Merila so podrobneje opisana v razpis-
ni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj,
tel. 03/747-13-26, ali Anici Jazbinšek,
tel. 03/747-13-87.

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

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

Občina Šentjur pri Celju

Št. 1091-110/2002 Ob-71295
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Log, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dobja vas 187,

2390 Ravne na Koroškem.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširi-

tev odlagališča nenevarnih odpadkov
Lokovica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo izdelati po-
nudbo za vsa razpisana dela, sicer se po-
nudba zavrne.

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

4. Kraj izvedbe: naselje Lokovica, Obči-
na Prevalje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letu 2002 in 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Javno
komunalno podjetje Log, d.o.o., kadrovsko
pravna služba, Dobja vas 187, 2390 Rav-
ne na Koroškem, Alojzija Osvald,
tel. 02/82-23-963.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od 10. 6.
2002 do 14. 6. 2002, med 8. in 10. uro.
Ponudniki morajo pred dvigom razpisne do-
kumentacije predati naročniku dokazilo o
vplačilu zneska za kritje stroškov izdelave
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na blagajni
podjetja ali virmansko na TRR podjetja, št.
25100-9705263184.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudba mora pri-
speti na podjetje ne glede na način dostave
do 11. 7. 2002 do 9.15.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Log,
d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Ko-
roškem. Zapečatene kuverte s ponudbo
morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba za javno naročilo razširi-
tev odlagališča nenevarnih odpadkov Loko-
vica” v levem spodnjem vogalu in “Komisija
za javna naročila” v spodnjem desnem vo-
galu ovojnice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2002 ob 9.30, na naslovu: Javno komunal-
no podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, v sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora k ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
in plačljivo na prvi poziv v višini 2,000.000
SIT. Bančna garancija mora biti veljavna naj-
manj 60 dni od odpiranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi javnega naročila skla-
dno z drugim odstavkom 47. člena Zakona
o javnih naročilih, če nastopi skupina ponu-
dnikov v okviru ene 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: ponudnikom bo prizna-
na sposobnost, kolikor izpolnjujejo splošne
zakonske pogoje za izvedbo javnega naro-
čila in imajo izkušnje ter tehnične sposob-
nosti za izvedbo tovrstnih del, določenih v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 19. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,
– reference izvajalca gradbenih del za

izvajanje del na odlagališčih: 10 točk,
– reference izvajalca tesnenja: 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na Javno komu-
nalnem podjetju Log, d.o.o., Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, kontaktna ose-
ba Olga Iglar, inž. gradb., neposredno ali
po tel. 02/82-23-963.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2002.

Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.,
Ravne na Koroškem

Št. 35203-6/02 Ob-71299
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Žitne ulice v Murski Soboti z ureditvijo
javne razsvetljave – II. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma v mesecu avgustu 2002, rok
izvedbe največ 60 koledarskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
okolje in prostor ter gospodarske javne slu-
žbe pri Jožici Viher, dipl. uprav. org.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 2. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun 01000-0100011448, Mestna obči-
na Murska Sobota.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2002 ob 12.30, v mali sejni
sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, II. nadstropje.

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

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
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 15 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 70%,
– reference: 10%,
– garancijski rok: 10%,
– plačilni pogoji: 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 30. 5. 2002.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 35101-77/98-4/1 Ob-71353
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik, faks 01/83-18-119, an-
ton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cija in nadzidava Osnovne šole Marije
Vere.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kamnik, Duplica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2002, julij
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Občina Kamnik, Glav-
ni trg 24, Kamnik, Anton Kamin, Mira
Resnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do

četrtka od 8. do 15. ure, v petek od 8. do
13. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 30.000 SIT na tran-
sakcijski račun Občine Kamnik, št.
01000-0100002233.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 6. 2002 do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 2002 ob 11. uri, sejna soba št. 17
Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kam-
nik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 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): pod-
pisana pogodba 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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju ponudb, predvideni da-
tum odločitve pa je 15 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena: 85%,
b) garancijski rok: 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Anton Kamin (tel. 01/831-81-05,
831-81-14).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 93 z dne
23. 11. 2001, Ob-58929.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Občina Kamnik

Št. 74/02 Ob-71366
1. Naročnik: Javni zavod za šport Nova

Gorica.
2. Naslov naročnika: Bazoviška 4, 5000

Nova Gorica, tel. 05/330-20-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet

razpisa je gradnja transformatorske po-
staje s spremljajočo elektronavezavo ter
projektiranje in izvedba razsvetljave sta-
diona v športnem parku v Novi Gorici.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik razpisuje dela v dveh
sklopih, in sicer:

1. sklop: gradnja transformatorske po-
staje s spremljajočo elektronavezavo,

2. sklop: projektiranje in izvedba raz-
svetljave stadiona v športnem parku v Novi
Gorici.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe za po-
samezen sklop ali za celoto.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
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čila za sklop 2 je: pridobitev projektne do-
kumentacije za pridobitev gradbenega do-
voljenja in izvedbo (PGD, PZI), pridobitev
gradbenega dovoljenja in po opravljenemu
tehničnemu pregledu pridobitev uporabne-
ga dovoljenja.

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2002, čas
izvedbe celotnega razpisanega naročila je
4 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod za
šport Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 No-
va Gorica; kontaktna oseba: Stojan Skubin;
tel. 05/330-20-20.

(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: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun družbe Projekt d.d., Nova Gorica,
04750-0000349833, pri Novi KBM d.d.,
Maribor, Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod za šport Nova Gori-
ca, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 2002 ob 11.30, v sejni sobi Javnega
zavoda za šport Nova Gorica, Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS.

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

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

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 10 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, reference ponu-
dnika pri podobnih delih, reference stro-
kovne ekipe pri podobnih delih, garancijski
roki. Podrobnejša obrazložitev ocenjevanja
ponudb je razvidna v navodilih ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opredeljeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Javni zavod za šport Nova Gorica

Št. 406/2002 Ob-71378
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov  naročnika:  Grad  172,

9264 Grad, tel. 02/550-98-04, faks
02/550-98-06, e-mail: obcina.grad@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moder-
nizacija lokalne ceste LC 197160 Krup-
livnik.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselje Kruplivnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust 2002 –
september 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Grad, Grad 172, 9264 Grad, kontaktna
oseba Lidija Krpič, tel. 02/550-98-04,
faks 02/550-98-06.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo v višini 20.000 SIT naj ponud-
niki poravnajo na TRR št.:
01000-0100012418.

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: Občinska uprava Občine Grad,
Grad 172, 9264 Grad. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom “Po-
nudba - ne odpiraj“, z navedbo predmeta
javnega naročila. Na kuverti mora biti po-
poln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
8. 7. 2002 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Grad.

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: mini-
malni rok plačila je 60 dni od dneva potrdi-
tve obračunske situacije s strani nadzornika
gradnje.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpira-

nja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o javnem naročilu na naslovu:
Občina Grad, Občinska uprava, Grad 172,
9264 Grad, pri Lidiji Krpič, tel.
02/550-98-04, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Občina Grad

Št. 35101/14/2001 Ob-71379
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2 Laško in Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore.

2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail: luka.picej@lasko.si.

3. Opis in obseg gradnje: rekonstruk-
cija lokalne ceste LC 412000 Lipa-Sve-
tina-Doblatina-Brstnik-Jagoče.

4. Kraj izvedbe: Občina Laško, občina
Štore.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 45
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Tajništvo Oddelek za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva obja-
ve v Uradnem listu dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago za 10.000 SIT; plačilo
po položnici na račun Občine Laško št.
01000-0100003203.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 8. 7. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi občine Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60-180 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša: 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:

1) Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
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2) Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.

3) Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila.

4) Da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS.

5) Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom.

6) Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da je predložil BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali Podatke iz bilance uspeha in
Podatke iz bilance stanja in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro
račun,  da  le-ta  v  preteklih  6  mesecih  ni
bil  blokiran  (velja  za  ponudnike,  ki  ne
predložijo  obrazca  BON 2  ali  BON 3);  in
dokumenti  ne  smejo  biti  starejši  od
30 dni.

7) Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev.

8) Da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke.

9) Da nudi 60-180 dnevni plačilni rok.
10) Da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti,
11) da ima izjavo banke:
– 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.

12) Opcija ponudbe 30. 9. 2002.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002, predvideni datum o odloči-
tvi o sprejemu ponudbe je 20. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena 70%,
– 35% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC-ponudbena cena, VC – najvišja ce-

na, NC – najnižja cena
– 35% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena

Reference ponudnika 15%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične priložena so priporočila

Rok izvedbe 5%
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povT/PT-1) x 8
povT – povprečen čas izgradnje
PT – ponujen rok izgradnje

Plačilni pogoji 10%
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povT/PT-1) x 8
povT – povprečen čas plačil nad zahte-

vo 180 dni
PT – ponujen rok plačil nad zahtevo 180

dni

Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 733-87-14, med
7. in 9. uro, do 3. 7. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Opombe: vsak od ponudnikov bo moral
v ponudbi prikazati vrednost razpisanih del
ločeno za občino Laško, občino Štore in
vrednost del za celotna razpisana dela
skupaj.

Občina Laško

Št. 10/1-2002 Ob-71444
1. Naročnik: Dom starejših občanov No-

vo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 1, 8000

Novo mesto, faks 07/371-99-44, e-mail:
dso-nm@siol.net, tel. 07/371-99-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-
valna dela na strehi Doma starejših ob-
čanov Novo mesto, orientacijska vrednost
naročila: 25 mio SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Šmihel 1, Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del:
12. 8. 2002, dokončanje del: 16. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Dom starej-
ših občanov Novo mesto, direktorica Loj-
zka Potrč.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro, od te objave ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije ter davčne registracije do 21. 6.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.400 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR 52100-603-30736, sklic 00 (številka
objave v Uradnem listu RS).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Dom starejših občanov Novo me-
sto, Šmihel 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 2002 ob 10. uri, v Domu starejših
občanov Novo mesto, Šmihel 1.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila z roki je določen v pogodbi kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik prilo-
žiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. avgusta 2002. Predvidena odločitev
je 15 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Dom starejših občanov Novo mesto

Št. 26/2002 Ob-71456
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ce-

sta 5, 6257 Pivka, faks 05/721-01-02,
elektronski naslov: sprejem@pivka.si, tel.
05/721-01-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija Murnove ulice v Pivki.

Ocenjena vrednost 48,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna do-
kumentacija je izdelana.

4. Kraj izvedbe: Pivka.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del: avgust 2002, dokončanje okto-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Piv-
ka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel.
05/721-01-00, faks 05/721-01-02, kon-
taktna oseba: Šabec Ludvika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v taj-
ništvu občine vsak delovni dan do dneva
odpiranja ponudb med 8. in 11. uro, po
predhodni najavi, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa
tudi po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na transakcijski račun Banke Slovenije št.
01000-0100016298, s pripisom rekon-
strukcija Murnove ulice v Pivki – razpisna
dokumentacija.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do petka, 5. 7. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov,  kamor  je  potrebno  pre-
dložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvor-
ska cesta 5, 6257 Pivka; v tajništvo Obči-
ne Pivka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti ponuje-
nih del in veljavnostjo 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za
leto 2002 in 2003 – 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): /

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

– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del,

– da je sposoben razpisano delo izvesti
v zahtevanem roku – 90 dni,

– da so ponudbene cene fiksne do kon-
ca izvedbe del,

– da bo razpisana dela izvedel v skladu z
Zakonom o graditvi objektov,

– da daje garancijo za vsa dela 3 leta,
upoštevajoč od zapisniško opravljenega
prevzema del,

– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti,

– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za odpravo na-

pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti,

– da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 15. 7. 2002.

Investitor bo v letu 2002 sklenil pogod-
bo do višine zagotovljenih proračunskih
sredstev.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (85 točk),
2. reference ponudnika (10 točk),
3. ugodnejši plačilni pogoji (5 točk).
Merila so podrobneje opisana 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.
Občina Pivka

Št. 361-39/2002 Ob-71460
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, Ko-

per, telefon 05/66-46-267, telefaks
05/66-46-292.

3. (a) Opis in obseg gradnje: re-
konstrukcija objekta Gortanov trg 15 v
Kopru.

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

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

4. Kraj izvedbe: Koper - mestno jedro.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja  ali  čas  izvedbe:  pričetek
del avgust 2002, zaključek del marec
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v sprejemni pisarni mestne
Občine Koper (pritličje desno), dodatne in-
formacije na telefon 05/66-46-290.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 7. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: transakcijski račun
01000-0100005725, sklic na številko
00 361-39-2002, znesek 8.000 SIT .

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva 10, samostojna inve-
sticijska služba, Koper, ali osebno v spre-
jemno pisarno Mestne občine Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verijeva 10 (pritli-
čje levo).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5,000.000 SIT.

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

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

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: BON 1 in BON 2 (ali
BON 3) ne starejši od 30 dni, namesto BON
2 potrdilo posl. banke, kolikor ima ponu-
dnik odprt transakcijski račun; bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za leto 2000 in 2001
(morata biti pozitivni).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 8. 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 30. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju pogojev po 41. členu zakona o
javnih naročilih je merilo za izbor najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Mestna občina Koper

Ob-71467
1. Naročnik: Občina Slovenske Konji-

ce, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: predstavnik naroč-

nika: Koning d.o.o., Mestni trg 8, Sloven-
ske Konjice, tel. 03/759-38-10, faks
03/759-38-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadalje-
valna dela na spodnjem gospodarskem
poslopju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Stare Slemene – samo-
stan Žiče.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – 30. 10.
2002.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Koning
d.o.o., Mestni trg 8, Slovenske Konjice,
dodatne informacije: Fijavž Vlado, tel.
03/759-38-10, faks 03/759-38-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 14. ure, do 29. 6. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko pla-
čilo na transakcijski račun Banke Celje:
06000-0061971077, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 7. 2002 do 9. ure –
datum prejetja.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Sta-
ri trg 29, Slovenske Konjice, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 7. 2002 ob 11. uri, v prostorih Občine
Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z določili razpisnih pogojev 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 16. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta je možen po predho-
dni najavi na Zavodu za kulturo Slovenske
Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice,
oziroma pri Fijavž Vladu, Koning d.o.o.,
Mestni trg 8, Slovenske Konjice, tel.
03/759-38-10.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Občina Slovenske Konjice

Št. 16/2002 Ob-71475
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,

2000 Maribor; faks 02/332-76-61; tel.
02/331-43-30; e-mail: info@snaga-mb.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Izvajanje
del na objektu: odplinjanje deponije Po-
brežje, Etapa 2002.

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

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

4. Kraj izvedbe: Odlagališče za nene-
varne odpadke Pobrežje.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del:
20. 7. 2002, trajanje del: 3 meseci.

7. (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, na blagajni podjetja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. 6. 2002 dalje, med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 9.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na TR
04515-0000 17 57 87, z oznako: RD za
Odplinjanje deponije Pobrežje, Etapa 2002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 7. 2002 do 14.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Snaga, javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor, v tajništvu
podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2002 ob 10. uri, na naslovu in
prostorih naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je najmanj 60 dni, predplačila ni, obra-
čun na podlagi mesečnih situacij.

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 sklenjena v skladu z razpisnimi po-
goji.

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 podani v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 9. 2002; odločitev do 31. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: poda-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izvajanje del na objektu: odplinjanje
deponije Pobrežje, Etapa 2002 zajema:
vgradnjo 400 m plinovoda, izvedbo 8 plin-
skih sond, priprava vrhnjih površin, naprava
tesnilnega sloja z vgradnjo 12.000 m3 ilovi-
ce, rekultivacija z vgradnjo 11.600 m3 plo-
dne zemlje, izvedba 180 m obodnega jarka,
zasaditev 9 zasaditvenih vzorcev ter spre-
mlajoča dela. Dodatne informacije so na vo-
ljo pri Andreju Kovaču, tel. 02/331-43-30.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Snaga, javno podjetje d.o.o.
Maribor

Ob-71485
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija centralne kuhinje Vrtca ‘’Zar-
ja’’, Zagajškova 8, 3000 Celje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti niso
vključeni.

4. Kraj izvedbe: Zagajškova 8, 3000
Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 20. 7. 2002
do 31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27, 3000 Celje, Oskar Šoster, univ.
dipl. ek., tel. 03/42-65-876.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 6. 2002
do 24. 6. 2002 vsak dan razen petka od 8.
do 12. ure, tajništvo Komunalne direkci-
je/II, Prešernova 27, 3000 Celje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno doku-
mentacijo znaša 10.000 SIT in se nakaže na
transakcijski račun št. 010000100002815,
sklic 28 75108-714-1009-80000802. Pri
dvigu razpisne dokumetacije se mora pre-
vzemnik izkazati z originalnim dokumentom
(virman) iz katerega je razvidno plačilo razpi-
sne dokumentacije.

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: MO Celje, Komunalna direkci-
ja, Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo/II.
nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 27. 6.
2002 ob 12.00 uri, v prostorih MO Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje, sejna soba št. 9/II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 2,1 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in pogodbe za izvedbo 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 ali druga pravna oblika za sodelova-
nje na izvedbi teh del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu 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 2. 8. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 18. 7. 2002.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

MO Celje, Komunalna direkcija
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Ob-71543
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-86-49,
telefaks 01/588-96-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno-
instalacijska in elektroinstalacijska de-
la pri izvedbi rekonstrukcije naprav za
pripravo sanitarne tople vode na obmo-
čju Štepanjskega naselja - I. faza.

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

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

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

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok začetka del -
avgust 2002; rok dokončanja del - 45 kole-
darskih dni. Naveden rok velja za izvedbo
vseh toplotnih postaj. Rekonstrukcija posa-
mezne toplotne postaje mora biti izvedena v
roku maks. 4 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje trže-
nja, investicij in razvoja, soba P3, vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/588-96-49.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času, nave-
denem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 20% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. TIR-48/02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 15. 7. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 15. 7. 2002, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 62, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
1,065.000 SIT, z veljavnostjo do 4. 9. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.

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

– finančno stanje,
– minimalno število zaposlenih in zahte-

vana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– reference,
– rok izvedbe del,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 26. 7. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 41405-4/92 Ob-71583
1. Naročnik: Občina Rogatec.
2. Naslov naročnika: Ceste 11, 3252

Rogatec; tel. 03/812-10-00, faks
03/812-10-12, e-mail: obcina.rogatec@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
ter ureditev dovozne ceste in parkirišča
za tovorna vozila v Rogatcu.

(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 enemu
ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
avgust 2002, dokončanje del: maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec, tajnik občine Stra-
jn Pavel, tel. 03/812-10-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago od 12. 6. 2002
do 2. 7. 2002, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: plačilo razpisne do-
kumentacije 20.000 SIT z virmanom na

transakcijski račun Občine Rogatec št.
01000-0100004173 pred dvigom razpi-
sne dokumentacije, s pripisom “Izgradnja
ter ureditev dovozne ceste in parkirišča za
tovorna vozila v Rogatcu“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za Izgradnjo ter ureditev dovozne ceste in
parkirišča za tovorna vozila v Rogatcu“. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2002, ob 15.30; Občina Roga-
tec, sejna soba. Predstavniki ponudnikov,
ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti podpisano in žigosano poo-
blastilo za zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 3,5 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navede-
ni v razpisni dokumentaciji/ Zakon o izvrše-
vanju proračuna.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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. Predvideni datum odločitve
o izbiri je 5 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudbe: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tehnična dokumentacija je na ogled
pri investitorju Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Občina Rogatec

Št. 110-1/02 Ob-71588
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: AC Kla-
nec–Ankaran; Srmin–Socerb; predor De-
kani:

– dolžina leve cevi 2.175,27 m (od
km 21,5+54,08 do km 23,7+29,35 –
po stacionaži AC),

– dolžina desne cevi 2.191,77 m (od
km 21,5+60,00 do km 23,7+51,77 –
po stacionaži AC);

ki obsega:
– izvedba predora – gradbeni del,
– izvedba predusekov s portalnimi

konstrukcijami,
– pogonski centrali – gradbeni del,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-50 / 7. 6. 2002 / Stran 4265

– napajalni in požarni vodovod z vo-
dohramom.

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

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

4. Kraj izvedbe: AC Klanec–Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 26 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

(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: 80.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom 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 17. 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 17. 7.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

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 414,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS
d.d. in kredita EIB. Način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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 6. 12. 2002. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 8. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
105-106 z dne 21. 12. 2002.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 67 z dne 10. 8.
2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
31. 5. 2002.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-71589
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje, Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: Construction of the tunnel Deka-
ni on the MW Klanec - Ankaran Srmin -
Socerb:

– length of the left tube 2,175.27 m
(from km 21.5+54.08 to km
23.7+29.35- as per MW stationing),

– length of the right tube 2,191.77 m
(from km 21.5+60.00 to km
23.7+51.77-as per MW stationing);

Comprising of:
– Execution of the tunnel – civil part,
– Execution of pre-cuts with portal

structures,
– Driving central station – civil part,
– Feeder and fire water supply with

water keeping basin.
(b) If it is projected that parts of the

works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or
everything together: The work shall be
awarded together as a whole.

(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs is
included: /

4. Location of the performance of
works: MW Klanec–Ankaran.

5. Acceptability of alternatives: Alterna-
tives are not acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: The completion period is 26
months from the time the contractor is intro-
duced into works.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: Bidders may obtain the
tender documentation at this address:
Družba za državne ceste d.o.o. (DDC),
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, room no.
103/I; the contact person is Oto Rubinič,
B.Sc. C.Eng., phone: 01/47-88-331, fax
01/47-88-332.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: The tender
documentation will be available every work-
ing day between 8.00 a.m. and 11.00 a.m.
local time.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 80.000 (VAT included), or in
equivalent amount paid in any convertible
currency.

Payments must be made with a bank
transfer to bank account no.
02923-0014562265 at Nova Ljubljanska
banka d.d. Ljubljana for payments in SIT
or, for payments in other foreign curren-
cies, to bank giro account no. 51774/7 at
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana.
The beneficiary shall be Družba za državne
ceste d.o.o., with a note attached: “For
tender documentation”.

8. (a) Final date and hour for submit-
ting the bid: Only those bids handed in by
9 am on 17th of July 2002 at the latest will
be accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana;
Vložišče (mail room), room 105/I.

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the bids will
take place on 17th of July 2002 at 10 am at
this address: Ministrstvo za promet (Minis-
try of Transport), Langusova 4, Ljubljana,
conference room on the 1st floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable bid security, if required in this pro-
cedure: Each Bidder shall, together with the
bid, submit a bank bid security in the amount
of SIT 414,000.000 and of validity period of
172 days from the opening of the bids.

11. The main conditions concerning
the financing and payment, and/or quot-
ing of relevant provisions from other doc-
uments concerning payments: The order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB).

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form of connection of bid-
ders in the group within one bid, after it
has been selected as the most favoura-
ble (Public Procurement Act, Article 47):
In accordance with the tender specifica-
tions.

13. Conditions that must be met by
the Bidder to establish financial, business
and technical, business and technical
qualification, apart from the general provi-
sions of Articles 41 and 43 of the Public
Procurement Act: In accordance with the
tender specifications.

14. Date until which the bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of bid: The bid validity is
142 days or up to 6th December 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is
30th August 2002.

15. Criteria of bid evaluation: Criteria
for the selection of the most favourable
bidder is: In accordance with the tender
specifications.

16. Possible other information about
the tender: /

17. Date and number of the publica-
tion: of a previous Public Tender, if availa-
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ble The previous Public tender was pub-
lished on 10th of August 2001 Off. Gazette
no. 67/2001.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 31st of May 2002.

Motorway Company in the
Republic of Slovenia DARS d.d.

Št. JN 1936/02 Ob-71624
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno

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

2. Naslov  naročnika:  Slovenska  ce-
sta 58, 1516 Ljubljana, telefon:
01/43-15-255, telefaks: 01/43-24-074,
elektronski naslov: irena.gacnik@elek-
tro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
digitalnega TK omrežja Elektra Ljublja-
na, d.d. (projektiranje, dobava in montaža
opreme ter spuščanje v obratovanje).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: eventualne delne ponudbe, ki
se bodo nanašale na posamezen sklop raz-
pisanega naročila, se bodo upoštevale. Po-
nudba mora tedaj obsegati posamezen sk-
lop v celoti, delnih ponudb za samo del
posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
Ponudnik lahko priloži delno ponudbo, v
kateri je eden ali več sklopov.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: PGD, PZI,
PID.

4. Kraj izvedbe: elektroenergetski ob-
jekti in obratne stavbe na celotnem podro-
čju javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.,
(po specifikaciji ponudbenega predračuna).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je mesec avgust 2002 in dokon-
čanje teh del predvidoma leta 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Irena Homovc Gačnik,
tel. 01/43-15-255, soba št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 15. julija
2002, in sicer vsak delovni dan od 8. ure
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 75.000 SIT (vključno z DDV) na tran-
sakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
2300-3371, z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 15. julija 2002
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na

naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 06/02 -
Ponudba za izgradnjo digitalnega TK omre-
žja Elektra Ljubljana, d.d. - Ne odpiraj!“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. julija
2002, ob 11. uri v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene
vrednosti.

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

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

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

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– Pisno izjavo o sprejemanju pogojev

razpisa,
v Izpis registracije ponudnika pri pristoj-

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

prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
v Dokazilo, da poslovanje ponudnika ni

predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
v Dokazilo o poravnanih davkih, pri-

spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– Dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem, ne starejše od
90 dni,
v BON 1, BON 2, oziroma BON 1/P,

pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni,
v Neodvisno revizijsko mnenje za zad-

nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji (in tudi podizvajalca, če njego-
va ponudbena vrednost presega 50 mio
SIT), datum overovitve kopije tega mnenja
ne sme biti starejši od 90 dni,
v Izkaz uspeha ponudnika in podizva-

jalca za zadnji dve leti (starost dokumenta je
tu nepomembna, ker se le-ta ne spreminja),

– Bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3 % vrednosti ponudbe (brez DDV),

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

– Izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10 % pogodbene vrednosti (po pre-
dloženem vzorcu v RD),

– Pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-
vanju tehničnih informacij, zagotovitvi ga-
rancij in vzdrževanju,
v Dokazilo ponudnika, da razpolaga s

potrebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo (kolikor ponud-
nik ni proizvajalec ponujene opreme mora
obvezno priložiti distribucijsko pogodbo
med proizvajalcem in ponudnikom; vsaj pr-
vo in zadnjo stran pogodbe),

– Pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

– Pisno izjavo ponudnika, da zakon po-
djetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– Pisno izjavo ponudnika o ponujeni
opremi,

– Pogodbo s podizvajalcem, oziroma po-
godbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,

– Pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle po-
slovne obveznosti do njih, ne starejše od
30 dni,
v Dokazilo o zadostni prosti kadrovski

zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ka-
drov ter zadostni tehnični opremljenosti po-
trebni za izvedbo naročila,
v Potrdilo o vpisu v imenik projektivnih

podjetij pri inženirski zbornici z navedeno
identifikacijsko številko podjetja,
v Identifikacijsko številko inženirske

zbornice na ustreznem dokumentu za nosil-
ca naloge za izdelavo projektne dokumen-
tacije,

– Okviren terminski plan dobave in mon-
taže TK opreme,

– Izpolnjene tabele o tehničnih in funkci-
onalnih lastnostih opreme, predložen pro-
gram šolanja obratovalnega osebja za po-
samezen sklop,

– Program šolanja obratovalnega oseb-
ja, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji,

– Pisno izjavo o združljivosti ponujene
opreme v sklopu IP z obstoječo opremo v
tehnologiji Token Ring (če se ponudnik jav-
lja na razpisni sklop C),

– Potrjen vzorec pogodbe,
– Dokazila glede drugih-posebnih pogo-

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

menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponudni-
ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji na-
ročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb. Pridobitev doku-
mentov pod oznako v velja tudi za eventu-
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alnega podizvajalca in morajo biti predlože-
ni v originalu ali kot fotokopije, ustrezno
žigosani in podpisani. V ponudbeni doku-
mentaciji morajo biti razvrščeni po gornjem
vrstnem redu.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni
od datuma odpiranja ponudb: predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudb je
max. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Naročnik bo izbral najugodnejšega po-

nudnika za sklop A, sklop B in sklop C na
podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (55 %
delež),

– tehnične in funkcionalne lastnosti opre-
me (18 % delež),

– tehnična usposobljenost kadrov (5 %
delež),

– reference dobavitelja opreme (5 %
delež),

– reference izvajalca montaže opreme
(5 % delež),

– rok plačila (5 % delež),
– garancijska doba (5 % delež),
– zagotavljanje kakovosti (2 % delež).
Naročnik bo izbral najugodnejšega po-

nudnika za sklop D na podlagi naslednjih
meril:

– skupna ponudbena vrednost (66 %
delež),

– tehnične in funkcionalne lastnosti opre-
me (15 % delež),

– rok plačila (5 % delež),
– tehnična usposobljenost kadrov (3 %

delež),
– reference dobavitelja opreme (3 %

delež),
– reference izvajalca montaže opreme

(3 % delež),
– garancijska doba (3 % delež),
– zagotavljanje kakovosti (2 % delež).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku po-
sredovane do 10. julija 2002.

17. Datum in številka objave predhodnega
razpisa: 22. marec 2002, objava št. 66102.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: do 3. junija 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 35212-01/2002-0801 Ob-71638
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-464.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vročevod

po Engelsovi, Besednjakovi, Šarhovi in
Korčetovi ulici.

(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: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek – av-
gust 2002 oziroma po podpisu pogodbe,
rok izvedbe del 90 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Komunalna direkcija, glavna pi-
sarna (soba 210), Slovenska 40, MB, do-
datne informacije na voljo pri Bedek
Damijanu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure, na Komu-
nalni direkciji, Slovenska 40, MB, do odda-
je ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233,
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati na kateri javni razpis.

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: MOM, Mestna uprava, Komu-
nalna direkcija, glavna pisarna (soba 210),
Slovenska 40, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 2002 ob 8. uri, na Komunalni direkci-
ji, Slovenska 40, MB.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost 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, po-
tem 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: veljavnost ponudbe
90 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ni del 30 točk in finančni del 70 točk (po-
drobnosti navedene v razpisni dokumen-
taciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Mestna občina Maribor

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

Preklic

Ob-71487
Preklicujemo javni razpis JR-310,

Ob-69662, za čiščenje in vzdrževanje šol-
skih prostorov za naročnika Gimnazija Mur-
ska Sobota in Srednje poklicne in tehniške
šole Murska Sobota, ki je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002.

Gimnazija Murska Sobota in
Srednja poklicna in tehniška šola

Murska Sobota

Ob-71131
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

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

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-
bovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, e-mail: sandra.juvan@rth.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zdravstvene
storitve: obdobni pregledi (medicina de-
la) – 1 B, št. kat. 25.

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

sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo
ali za posamezen sklop:

– sklop 1: obdobni pregledi za delavce
s področja Hrastnik,

– sklop 2: obdobni pregledi za delavce
s področja Trbovelj,

– sklop 3: obdobni pregledi za delavce
s področja Zagorja.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: do 30. 7. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Komercialni oddelek, do-
datne informacije: Aleksandra Juvan.

Razpisna dokumentacija se zahteva
osebno ali pisno na naslovu naročnika. Do-
kumentacija je na vpogled na naslovu na-
ročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 7. 2002 do 9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije
12, Trbovlje, dne 9. 7. 2002 ob 9.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: izva-
jalec je lahko javni zavod oziroma druga prav-
na ali fizična oseba s koncesijo za opravlja-
nje dejavnosti v mreži zdravstvene službe, v
skladu z zdravstvenimi predpisi.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 7. 2003.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je ponudbena vrednost (cena na eno-
to × količina).

Cena na enoto mora vsebovati vse se-
stavine, tako da naročnik na ceno ponudni-
ku ne plačuje nobenih dodatkov. Naročnik
bo ceni na enoto prištel stroške javnega
transporta do kraja izvedbe storitve za 1
delavca (npr. za delavca s področja Hra-
stnik stroške javnega transporta od Hrastni-
ka do kraja izvedbe storitev), tako da bo
vrednost ponudbe zajemala vse stroške iz-
vedbe javnega naročila.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Št. 64-03/02-2 Ob-71143
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva 3, 9226

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
voza šolskih otrok v Občini Moravske
Toplice.

Vrsta storitve: storitve kopenskega tran-
sporta 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:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, sklop relacij ali za vse rela-
cije. Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Mo-
ravske Toplice, relacije v razpisni dokumen-
taciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, ve-
zano na razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2002 do kon-
ca junija 2003, z možnostjo podaljšanja za
eno leto, vendar skupno največ 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v tajništvu Občine
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice. Dodatne informacije se do-
bi na Občinski upravi Občine Moravske To-
plice – Nada Lutarič, tel. 02/548-17-65,
int. 16.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na transakcijski
račun Občine Moravske Toplice št.
01000-0100012030 s pripisom: Javni raz-
pis-izvajanje šolskih prevozov.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v tajništvo Občine Mo-
ravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Morav-
ske Toplice ali po pošti na naslov: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Mo-
ravske Toplice, v zapečateni kuverti, z oz-
načenim imenom ponudnika in naročnika z
navedbo “Ne odpiraj – ponudba prevozi
učencev v Občini Moravske Toplice“, števil-
ko Uradnega lista RS in datuma objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljateja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, Mo-
ravske Toplice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, veljavna do 1. 9.
2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: na-
ročnik bo opravljene storitve plačeval me-
sečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izsta-
vil račun za pretekli mesec. Naročnik bo
račun poravnal v 30 dneh po prejemu, skla-
dno s predpisi o izvrševanju proračuna.

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 in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 9. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot je
navedeno 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: 29. 5. 2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 410-08/2002-1 Ob-71258
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Naslov naročnika: Starše 93, 2205

Starše, tel. 02/686-48-00, faks
02/686-48-10.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v Občini
Starše – za OŠ Starše.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: območje Občine Star-
še.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2005, tri leta (vse dni po šolskem
koledarju).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Starše
– Stanka Vobič (tel. 02/686-48-05), od ob-
jave ponedeljek, sreda, petek, od 8. do 12.
ure, do roka za oddajo ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pone-
deljek, sreda, petek od 8. do 12. ure, do
roka za oddajo ponudb.

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

9. (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: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše. Ponudba mora biti oddana v
zaprti ovojnici in označena z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba za šolske prevoze“.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2002 ob 13. uri, v prostorih
Občine Starše.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo obveznosti plačeval mesečno v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna.

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

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

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: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o prevozih skupin otrok v avtobu-
snem prometu in drugi veljavni predpisi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po roku oddaje
ponudbe, 30. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– reference,
– druge ugodnosti.
Podrobneje v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 30. 5. 2002.
Občina Starše

Št. 47/1580/2002 Ob-71385
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: antikorozijska za-
ščita daljnovodov 110 in 400 kV -prilo-
ga I A št. kategorije 1 po ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval delne ponudbe po
izbiri ponudnika.

5. Kraj izvedbe: 4 daljnovodi 110 in 400
kV po specifikaciji v razpisnih pogojih.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001
do 30. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije tajništvo prenosa

električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Emil Testen.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na PEE št. 3.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
drihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, pre-
vzemnica Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 1. 7. 2002 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po izvedbi del.

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:

1. ponudnik in/ali podizvajalec (dejanski
izvajalec del) mora imeti potrjene reference
za izvedene obnove AKZ na objektih kovin-
sko predalčnih konstrukcij, v skupnem seš-
tevku referenc minimalno 5.000 m2 v v zad-
njih 5 letih, na katerih je potekala AKZ pri
delu na višini (nezavarovana višina najmanj
5 m od tal).

2. garancijski rok za izvedena dela je mi-
nimalno 5 let od zapisniško potrjenega za-
ključka del,

3. ponudnik mora izpolnjevati predpisa-
no tehnologijo dela, ki je navedena v Te-
hničnih razpisnih pogojih,

4. Ponudnik mora navesti kot dokazilo o
zadostni strokovni usposobljenosti ponudni-
ka oziroma njegovega podizvajalca za izva-
janje razpisanih najmanj 4 delavce, ki so
usposobljeni za varno delo na višini (teore-
tično in praktično) in imajo opravljen zdrav-
niški pregled za delo na višini ter ki so pred-
metna dela opravljali najmanj 3 leta,

5. ponudnik mora za vsak posamezen
daljnovod, za katerega kandidira, navesti
število delavcev, s katerimi bo izvedel delo,
s tem, da naj upošteva časovno razporedi-

tev dela v skladu s planom izklopov. Naroč-
nik bo štel, da za pravočasno in kvalitetno
izvedbo predmetnih del lahko en delavec
na dan izvede 150 m2 AKZ,

6. ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala iz-
klop daljnovoda.

7. Ponudnik mora podati izjavo, da pri-
stane na pobot stroškov v primeru odprave
izvajalčevih pomankljivosti pri AKZ, za kate-
re je potrebno ponovno pridobiti breznape-
tostno stanje objekta.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da, ZJN:

3. Posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vo-
dnem, energetskem, transportnem in tele-
komunikacijskem področju,

3.4. oddaja naročila na vodnem, ener-
getskem, telekomunikacijskem in transpor-
tnem področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: zakoni in predpisi:

1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in

vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred

pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za

gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,

6. Pravilnik o tehničnih predpisih za stre-
lovode,

7. Pravilnik o tehničnih normativih za var-
stvo EEP in naprav pred požarom,

8. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
9. Pravilnik o listinah za sredstva za

delo,
10. Pravilnik o tehničnih normativih za

zaščito NN omrežij in pripadajočih TR
postaj,

11. Razni standardi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti

imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 1. 9. 2002; 16. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo vsak daljnovod posebej ocenjeval na
podlagi naslednjih meril: skupna ponudbe-
na cena (80%), s strani naročnikov ocenje-
ne reference ponudnika in/ali podizvajalca
(dejanskega izvajalca) za zadnjih 5 let na DV
110 kV in več (5%), kvadratura s strani na-
ročnikov potrjenih refrenc ponudnika in/ali
podizvajalca (dejanskega izvajalca) za zad-
njih 5 let na DV 110 kV ali več (5%), s strani
naročnikov ocenjene reference ponudnika
in/ali podizvajalca (dejanskega izvajalca) za
zadnjih 5 let na drugih kovinsko predalčnih
konstrukcijah na nezavarovani višini 5 m ali
več (2,5%), kvadratura s strani naročnikov
potrjenih refrenc ponudnika in/ali podizva-
jalca (dejanskega izvajalca) za zadnjih 5 let
na drugih kovinsko predalčnih konstrukci-
jah (2,5%), plačilni pogoji (5%).

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 1/2002 Ob-71404
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,

1330 Kočevje, tel. 01/89-38-170, faks
01/89-38-184.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve vzdrževa-
nja, preizkusov in državnega žigosanja
vodomerov ABB, sklic na prilogo 1A -
kat. 1. Storitve vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: delavnica ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: eno leto od pod-
pisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo naročite na naslovu podjetja ali
po faksu 01/89-38-184, dodatne informa-
cije pri Heleni Knavs na tel. 01/89-38-170.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro v tajništvu podjetja na
podlagi predhodne najave in s predložitvijo
dokazila o plačilu za razpisno dokumentaci-
jo. Razpisno dokumentacijo naročnik pošlje
tudi po pošti na podlagi predložitvi dokazila
o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (znesek vklju-
čuje DDV) na transakcijski račun pri NLB
PE Kočevje, št. 02320-0019840967 ali na
blagajni na sedežu naročnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo v
tajništvo naročnika (1. nadstropje) ne glede
na način dostave prispeti do 5. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Hydrovod d.o.o., Ljubljan-
ska c. 38, Kočevje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 7. 2002, ob 8. uri na sedežu na-
ročnika - tajnišvo.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sprot-
ne izstavitve računov, plačilni rok 30 dni od
prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornosti posamez-
nih izvajalcev 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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 10. 2002, odločitev do 30. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena vrednost.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2002.

Hydrovod d.o.o.
Kočevje

Ob-71478
1. Naročnik: Osnovna šola Oskarja Ko-

vačiča.
2. Naslov naročnika: Ob dolenjski že-

leznici 48, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– prevoz učencev z avtobusom in
dvema kombiniranima voziloma,

– prevoz z avtobusom na relaciji Čr-
na vas Ižanska cesta–šola in obratno,

– prevoz s kombiniranim vozilom na
podružnično OŠ Rudnik in prevoz učen-
cev v OŠ Oskarja Kovačiča.

Relacije in časovni razpored prevozov
so določeni v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost varianfnlh ponudb: va-

riantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba bo skle-
njena za čas šolskega leta od 1. 9. 2002
do 24. 6. vsakega leta, z možnostjo poda-
ljšanja še za dve leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informaclje: OŠ Oskarja
Kovačiča.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
26. 6. 2002, vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT na ŽR št.
50101-603-50090.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Oskarja Kovači-
ča, Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 14. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, so zahtevana: menica v

znesku 500.000 SIT za resnost ponudbe in
menica v višini 10% javnega naročila za do-
bro izvedbo posla.

12. Pogoji financlranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
predložitev  pogodbe  o  skupnem  nasto-
pu  iz  katere  je  razvidno  kdo  je  nosilec
posla in kakšna so njihova medsebojna
razmerja.

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:

– da ponudnik ni imel blokiranega žiro
računa v zadnjih šestih mesecih,

– da ima ponudnik licenco za prevoze v
notranjem cestnem prometu,

– da  ponudnik  nudi  60  dnevni  plačil-
ni rok,

– da ima tehnično neoporečna vozila z
opremo ki jo določajo predpisi za prevoz
otrok.

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 stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: /

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

17. Merila za ocenifev ponudb:
– cena storitve: 90 točk,
– tehnična usposobljenost: 5 točk,
– izkušnje s prevozi otrok: 5 točk.
Merila so podrobno opisana in razdela-

na v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o

naročilu: OŠ Oskarja Kovačiča, tel.
42-73-436, faks 42-73-435.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
Ljubljana

Št. 240-1/02-2 Ob-71500
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca” Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev

13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/33-01-554, tel. 05/33-01-550.

3. Vrsta  in  opis  storitve  ter  sklic  na
vrsto  storitve  po  prilogi  1A  oziroma
1B  Zakona  o  javnih  naročilih:  storitve
čiščenja  in  notranjega  transporta,
storitve pod točko 14 Priloge I A in storitve
pod točko 27 Priloge I B Zakona o javnih
naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja javnega naročila kot celota ali po
sklopih:
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1. storitve čiščenja,
2. storitve notranjega transporta (transport

materiala, prevoz in spremstvo bolnikov).
5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Go-
rici - tajništvo uprave, tel. 05/33-01-550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka iz
točke 9. (a).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, virmansko na ŽR 52000-603-32020
ali gotovinsko pri blagajni zavoda.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici - tajništvo uprave
(po pošti ali osebno).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 7. 2002 ob 11.30 v prostorih sej-
ne sobe upravne službe (I. nadstropje gra-
ščine-vhod desno).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil, tel. 05/33-01-582.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”,

Nova Gorica

Št. 28/02 Ob-71542
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-13, telefaks 01/588-92-27.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbira izvajalca
storitev za popravila in vzdrževanje slu-
žbenih motornih vozil.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001
Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: oddaja storitev
za obdobje treh let od podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, 1001 Ljubljana, Oddelek za lo-
gistiko, II. nadstropje, soba 211. Dodatne
informacije bodo posredovane samo na pi-
sno zahtevo po faksu 01/588-92-27 ali
po elektronski pošti na naslovu: vital.hri-
bar@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Vi-
tal Hribar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja po-
nudb do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: 15.000 SIT z virma-
nom na žiro račun Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437 s sklicem na št.
VOD-28/02. Plačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljublja-
na. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno pod-
jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali oseb-
no v Oddelek za logistiko Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, II. nadstropje, soba
211.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 7.
2002 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, pritličje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT z veljavnostjo do 4. 9. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na osnovi izstavljenih raču-
nov za opravljene storitve iz predmetne raz-
pisne 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:

– finančno stanje,
– koncesijska listina oziroma potrdilo o

statusu pooblaščenega serviserja za popra-
vilo in vzdrževanje vozil,

– nadomestna vozila,
– odzivni čas,
– priprava za tehnični pregled,
– obseg storitev,
– rok plačila storitev,
– letni obseg prihodkov,
– prevzem in oddaja vozil,
– podpisana izjava o strinjanju z razpisni-

mi pogoji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 4. 9. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 26. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cenik storitev - 60%,
– popust na cene storitev glede na vsa-

kokratni veljavni cenik - 10%,
– popust na cene rezervnih delov in vgra-

jenega materiala glede na vsakokratni ve-
ljavni cenik - 10%,

– oddaljenost ponudnika - 10%,
– število strokovno usposobljenega

osebja za posamezne vrste storitev - 5%,
– plačilni rok - 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 31. 5. 2002.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-71562
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: iskanje in organi-
ziranje najugodnejših letalskih prevoz-
nikov glede povezav letov, cen in naj-
krajših potovalnih linij v mednarodnem
prostoru (dobava letalskih vozovnic); 3.
letalske prevozne storitve za potnike in to-
vor, razen prevoza pošte.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Kotnikova 5 in Kotniko-
va 28, Ljubljana.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2002
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, IV. nadstropje, so-
ba 51, Tadeja Pušnar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, v za-
prti kuverti z oznako v levem spodnjem kotu
na prednji strani: “Ne odpiraj – Javni razpis
za letalske vozovnice“. Na hrbtni strani mora
biti napisan naziv in naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 2002 ob 14. uri v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 do največ 45 dni od
prejema računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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 za 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
osprejemu ponudbe: 31. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 20 točk: ponu-

dnik, ki bo podal najnižjo ponudbeno ceno,
prejme 20 točk, ostali ponudniki pa ustrez-
no število točk, sorazmerno z odstotkovnim
odstopanjem od najnižje ponudbene cene.
Rezdelava cene je del navodila ponudni-
kom za izdelavo ponudbe;

2. pooblastila letalskih prevoznikov – do
4 točke:

– največje število pooblastil: 4 točke,
– nad 70% od največjega števila:

3 točke,
– od 40% do 69% od največjega števila:

2 točki,
– od 1% do 39% od največjega števila:

1 točk,

– brez poblastil: 0 točk;
3. reference – do 4 točke:
– največje število referenc: 4 točke,
– nad 70% od največjega števila:

3 točke,
– od 40% do 69% od največjega števila:

2 točki,
– od 1% do 39% od največjega števila:

1 točk,
– brez referenc: 0 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Tadeja Pušnar, tel. 01/478-33-70.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 31. 5. 2002.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Št. 110-1/02 Ob-71590
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: primerjalna štu-
dija variant poteka hitre ceste na odse-
ku Jagodje–Lucija in priključne ceste
za Piran in Portorož.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: HC Jagodje–Lucija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Marjan Kovač,
univ. dipl. inž. grad. - DDC, Einspielerjeva
6, Ljubljana tel. 01/30-94-248 faks
01/30-94-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom 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”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 12. 7. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7.

2002 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 360.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije .

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: izdelovalec Primerjalne študije mora
izpolnjevati pogoje, ki so natančno določeni
v 69. členu Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 8. 1. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu pondube je 26. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: Zahteva za objavo je bila poslana dne
31. 5. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-71591
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: predlog loka-
cijskega načrta za AC Vrba–Črnivec
(Peračica).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC Vrba–Črnivec (Pe-
račica).



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 49-50 / 7. 6. 2002 / Stran 4273

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Marsela Pod-
boj, univ. dipl. inž. kraj. arh. - DDC, Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana tel. 01/30-94-245 faks
01/30-94-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom 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”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 12. 7. 2002 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7.
2002 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 396.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije .

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: izdelovalec primerjalne študije mora

izpolnjevati pogoje, ki so natančno določeni
v 69. členu Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 8. 1. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 26. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
31. 5. 2002.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-71592
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava PGD in
PZR za gradnjo dela protihrupne zaščite
na cesti A2 Ljubljana Brdo–Kozarje in
Razcep Kozarje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: A2 Ljubljana Brdo–Ko-
zarje in Razcep Kozarje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: skladno z razpis-
no dokumentacijo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strok-
ovne informacije posreduje mag. Barbara
Likar - DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana tel.
(01) 30 94 296 faks 01/30-94-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov
razpisne dokumentacije lahko ponudniki po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Družbe
za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pripisom
“za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 7. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Družba za državne ceste

d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 7.
2002 ob 9. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 648.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodil-
nega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 6. 1. 2003. Datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 23. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
31. 5. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. 90415-12/2002-2 Ob-71631
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: skaniranje aero-
posnetkov, izvedba aerotriangulacije, iz-
delava ortofotov in izrisov ortofotov v
letu 2-02.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1 sklop.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantnih ponudb naročnik ne bo spreje-
mal v nadaljno obravnavo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 15. 7.
2002 – 15. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve do 5. 7. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: negotovinsko pla-
čilo v višini 2.500 SIT na žiro račun
50100-840-061-6163 18 25127-
7141998-00002000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljublja-
na, Nives Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna so-
ba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica ali bančna garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve 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
do 15. 8. 2002; predvideni datum odloči-
tve 10. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0–60 točk), rok (0–20 točk), kakovost (0–
20 točk), kriteriji v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja naslovljena na: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
razpis – AT-DOF-2-02.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 3350-2/2002/4-507 Ob-71639
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Urad za železnice.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-18, faks
01/478-81-46.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B
Zakona o javnih naročilih: izdelava stro-
kovno razvojne naloge z naslovom “Stro-
kovne podlage za cenovno politiko Re-
publike Slovenije za področje javnega
potniškega prometa“.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka je 18. 7. 2002, zadnji rok dokon-
čanja naloge je 30. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet, Urad za želez-
nice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, soba
20, Boris Živec, tel. 02/234-14-38, faks,
02/234-14-52.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 9. do 12. ure.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 7. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Urad za železnice, Langusova 4,
1535 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
naročnika, V. nadstropje, Langusova 4,
Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili pogodbe.

13. 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, ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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: za priznanje finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik pregle-
doval Izkaz prihodkov in odhodkov za zad-
nja tri obračunska leta, za priznanje tehnič-
ne zmogljivosti pa bo naročnik preverjal sez-
nam že opravljenih podobnih nalog v zad-
njih petih letih s priloženimi potrdili
naročnikov opravljenih nalog, seznam stro-
kovnih delavcev, ki bodo sodelovali pri iz-

vedbi naloge z njihovimi referencami in za-
sedenost kapacitet.

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: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta predloženega osnutka naloge

od 0 do 40 točk,
– reference izvajalca ponudbene cene

od 10 do 30 točk,
– ponudbena cena od 0 do 20 točk,
– rok izvedbe del od 0 do 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo na naslovu Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet, Urad za želez-
nice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, soba
20, Boris Živec, faks 02/234-14-52.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet

Urad za železnice

Št. 90005-8/2002-2 Ob-71641
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priloga I B, točka
27. druge storitve – Informacijska poso-
dobitev sistema za izdajanje podatkov
in finančnega poslovanja v zvezi z izda-
janjem podatkov Geodetske uprave Re-
publike Slovenije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se oddaja po sklopih in sicer
po dveh vsebinsko zaključenih celotah:

1. delna implementacija modela za izda-
janje podatkov Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije,

2. informacijska posodobitev finančne-
ga poslovanja v zvezi z izdajanjem podatkov
Geodetske uprave Republike Slovenije.

Ponudnik lahko odda ponudbo za eno
ali obe nalogi.

5. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od avgusta 2002
do oktobra 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
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za okolje in prostor, Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
15. 7. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  2.500 SIT  na  žiro
račun št. 50100-840-061-0006163
18 25127-7141998-00002002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 7. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Nives
Jurcan.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 7. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica za vrednost ponudbe od
5,000.000 do 30,000.000 SIT oziroma
bančna garancija za vrednost ponudbe nad
30,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora razpola-
gati z ustrezno tehnično opremo za oprav-
ljanje naročila in imeti zaposlene delavce z
ustreznimi kvalifikacijami oziroma imeti ose-
bno ustrezne kvalifikacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 9. 2002, predvideni datum sprejema
odločitve do 31. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– prva naloga – Delna implementacija

modela za izdajanje podatkov Geodetske
uprave Republike Slovenije: cena, kvalifika-
cije ponudnika in podizvajalcev, reference
vodje projekta in sodelujočih strokovnjakov,
metodološki pristop,

– druga naloga – Informacijska posodo-
bitev finančnega poslovanja v zvezi z izdaja-
njem podatkov Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije: cena, kvalifikacije ponudnika
in podizvajalcev, reference vodje projekta
in sodelujočih strokovnjakov.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-71681
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne

dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Skalickega ulica

1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-15-40,
faks 07/393-15-90.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba zaščitnih
arheoloških raziskav na trasi dolenjske
AC, odsek Kronovo–Smlednik, najdišče
Stranje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki morajo ponuditi celotno razpisa-
no storitev.

5. Kraj izvedbe: trasa dolenjske AC, Od-
sek Kronovo–Smlednik, najdišče Stranje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: takoj
po podpisu pogodbe. Čas izvedbe približno
40 dni.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo me-
sto, (tajništvo, Ana Mesojedec), tel.
07/393-15-40, faks 07/393-15-90.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno je predložiti
potrjeno dokazilo o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na Ž.R. št. 52100-609-63134 s pripisom
“JR Zar AC Stranje”, pripisati davčno števil-
ko.

9. (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: Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalicke-
ga ulica 1, 8000 Novo mesto.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 7.
2002 ob 10.15 v prostorih naročnika, Ska-
lickega ulica 1, Grad Grm, 8000 Novo me-
sto, 1. nadstropje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vre-
dnosti in jo naročnik lahko unovči v lastno
dobro.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od potr-
ditve situacije in uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
omejitev, razen da mora pri ponudniku, ki

nastopa kot skupina izvajalcev, nosilec po-
sla biti obvezno oseba, registrirana in kvali-
ficirana za izvajanje arheoloških raziskav.

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

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 60 dni od skrajnega dneva za predloži-
tev ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 18. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:

Ponder

1. Reference ponudnikov (R) 0,5
2. Kadri za izvedbo razpisanih del (K) 0,6
3. Opremljenost ponudnikov (O) 0,5
4. Ponudbena cena (C) 0,5

R = reference ponudnika (od 1 do 20
točk),

K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20
točk),

O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk),

Ct = ponudbena cena (po formuli od 0
do 30 točk),

T = skupne točke ponudnik.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo

naročnik skladno z razpisno dokumentacijo
upoštevali štiri merila, in sicer:

1. Reference ponudnikov (R) – od 1 do
20 točk; ponder 0,5:

– ponudnik ima kot glavni izvajalec iz-
kušnje z vodenjem izkopavanj na istovrstnih
ali sorodnih najdiščih po vsebini in obsegu
(štejejo reference v zadnjih 10 letih): vsaka
referenca 3 točke, (skupno največ 15 točk),

– ponudnik ima kot glavni izvajalec iz-
kušnje z vodenjem izkopavanj na arheolo-
ških najdiščih, ki pa po vsebini in obsegu
niso primerljive s predmetom naročila (šte-
jejo reference v zadnjih 10 letih): vsaka re-
ferenca 1 točko (skupno največ 5 točk).

Kot reference ponudnika bo naročnik
upošteval reference direktorja (vodje) izko-
pavanja, ker je izdaja dovoljenja za izkopa-
vanje, skladno s Pravilnikom o postopku za
izdajo dovoljenja za arheološka izkopavanja
(Ur. l. RS, št. 113/00), možna samo fizični
osebi – direktorju (vodji) izkopavanja.

Kot istovrstna ali sorodna najdišča po
obsegu bo naročnik pri točkovanju upošte-
val samo tista izkopavanja, katerih pogod-
bena vrednost del dosega vsaj 90% ponud-
bene cene izkopavanj, za katera ponudnik
konkurira.

2. Kadri za izvedbo del (K) – od 1 do 20
točk; ponder 0,6:
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– število diplomiranih arheologov v te-
renski ekipi, ki imajo izkušnje z vodenjem
obsežnih arheoloških izkopavanj na istovr-
stnih ali sorodnih najdiščih po vsebini in
dosegu (štejejo reference v zadnjih 10 le-
tih): vsak ustrezen član šteje 3 točke (sku-
pno največ 9 točk).

Kot izkušnje z vodenjem naročnik sma-
tra koordinacijske in vodstvene sposobno-
sti članov terenske ekipe – univerzitetnih
diplomiranih arheologov, ki so bile že izka-
zane v konkretnih primerih. Naročnik v tem
primeru ne zahteva, da član izpolnjuje po-
goje 3. člena Pravilnika o postopku za izda-
jo dovoljenja za arheološka izkopavanja. Ta
pogoj mora izpolnjevati samo direktor izko-
pavanj. Dovolj je, da član ekipe izkazuje, da
je bil udeležen pri obsežnem arheološkem
izkopavanju na istovrstnem ali sorodnem naj-
dišču in je tam koordiniral več sektorjev ali
vodil vsaj en sektor.

Za obsežna arheološka izkopavanja na-
ročnik smatra tista izkopavanja, ki po obse-
gu dosegajo vrednost vsaj 90% ponudbene
cene izkopavanj, za katera ponudnik kon-
kurira.

Direktor izkopavanja ima več kot 5 let
delovnih izkušenj kot diplomirani arheolog
1 točka.

Direktor izkopavanja ima več kot 10 let
delovnih izkušenj kot diplomirani arheolog
2 točki

3. Opremljenost ponudnika (O) - od 1
do 10 točk; ponder 0,5:

Ponudnik mora predložiti dokaze, da raz-
polaga z ustrezno opremo in infrastrukturo
potrebno za arheološko izkopavanje, doku-
mentiranje, primarno konzerviranje in zača-
sno hranjenje arhiva najdišča:

– ponudnikova oprema in infrastruktura
sta zelo ustrezni: 10 točk,

– ponudnikova oprema in infrastruktura
sta ustrezni: 5 točk,

– ponudnikova oprema in infrastruktura
sta manj ustrezni: 1 točka.

Šteje se, da sta ponudnikova oprema in
infrastruktura ustrezni, v kolikor ponudnik
razpolaga vsaj z naslednjo opremo:

– teodolit s pripadajočo opremo;
– 2 nivelirja s pripadajočo opremo;
– 4 fotoaparati (z najmanj dvema široko-

kotnima objektivoma);
– 5 trasirk (vel. 2 m);
– 3 tračni metri (dol. 50 m) na arheologa

(vodjo sektorja);
– 3 tračni metri (dol. 5-10 m) na arheo-

loga (vodjo sektorja);
– 1 risalna deska s pripadajočim risal-

nim priborom na arheologa (vodjo sektorja).
Šteje se, da sta ponudnikova oprema in

infrastruktura zelo ustrezni, v kolikor ponu-
dnik predloži dokaze, da razpolaga z opre-
mo navedeno in infrastrukturo iz predhodne
alinee in ta oprema podpira digitalno zaje-
manje, shranjevanje in obdelavo terenskih
podatkov.

Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:

                       Ci - CnCt = 30 x (1- (——————)
                          Cn

Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i,

Ci = cena ponudnika i,
Cn = najnižja ponudbena cena.

Najugodnejša ponudba je tista, ki doseže
največje število točk (T) po sledeči formuli:

T = 0,5 × R + 0,6 × K + 0,5 × O + 0,5 × Ct

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo morebitne druge infor-
macije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine
OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000
Novo mesto, s pripisom “Vprašanje v zvezi z
javnim naročilom JR ZAR AC”.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije
Območna enota Novo mesto

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

Popravki in dopolnitve

Št. 373/02 Ob-71623
V javnem razpisu za oddajo naročila za

blago po omejenem postopku za “Osnovna
sredstva“, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 24-25 z dne 22. 3. 2002, Ob-66286,
popravljamo naslednje točke:

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave:

za skupino C. – 3 obdobja v 2. fazi:
– 1. obdobje od 1. 7. 2002 do 31. 5.

2003,
– 2. obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 5.

2004,
– 3. obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 5.

2005.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: pre-
dložitev ponudbe: 18. 6. 2002 do 9. ure.

Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 18. 6. 2002.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: javno odpiranje ponudb 18. 6. 2002
ob 10. uri, sejna soba uprave na naslo-
vu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-71472
1. Naročnik: Dom upokojencev Izo-

la/Casa Del pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 22,

6310 Izola, tel. 05/64-17-121, faks
05/64-15-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila –
po skupinah.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Izo-
la, Kosovelova 22, Izola.

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

Ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. kruh in pecivo,
3. sveža zelenjava in sadje,
4. zamrznjena zelenjava,
5. sadni sokovi,
6. krompir,
7. jajca,
8. meso,
9. perutnina,
10. mesni izdelki,
11. sveže ribe,
12. zamrznjene ribe in mehkužci,
13. zamrznjeni polizdelki slaščic in

testa,
14. čaji in začimbe,
15. jajčne testenine,
16. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine živil. V
posamezni skupini mora ponudnik zagotav-
ljati vse artikle in celotno navedeno količino
blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za obdobje 12 mesecev. Spo-
sobnost se prizna za obdobje 2 let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola - taj-
ništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 26. 6. 2002 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51400-603-30806 s pripisom
– za razpisno dokumentacijo za živila.

Pred dvigom razpisne dokumnetacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave morajo prispeti v tajništvo
naročnika do vključno 26. 6. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Izola, Kosove-
lova 22, 6310 Izola.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročenega blaga je po dobavi, s 15-dnev-
nim zbirnikom, 45 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 splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnikov žiro oziroma transakcij-
ski račun v preteklih 6 mesecih, pred obja-
vo javnega naročila ni bil blokiran,
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– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno količino blaga iz skupine živil, na
katero se je prijavil na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 45 dni po
izstavitvi računua,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež doma – razloženo,

– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe
predvidoma 12. 8. 2002. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo predvidoma 13. 8. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena in
sicer najnižja končna skupna vrednost bla-
ga (artiklov) v skupini živil.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 5. 2002.

Dom upokojencev Izola

Ob-71482
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: naprava
za razžveplanje dimnih plinov.

(b) Kraj dobave: Trbovlje.
(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: začetek ok-
tober 2002, trajanje dobave 20 mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Razvojno in-
vesticijski sektor TE Trbovlje, razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete pri Stanki Ži-
voder, dodatne informacije: Branko Lukšič,
tel. 03/56-51-233.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na TR št.
26330-0012039086. Razpisna dokumen-
tacija je pripravljena v slovenskem jeziku in je
zanjo potrebno izvesti plačilo v višini 30.000
SIT. Kolikor ponudnik želi tudi prevod razpi-
sne dokumentacije v angleški jezik mora za
preveden izvod plačati še 30.000 SIT.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 45 dni od dneva te objave.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Termoelektrarna Trbovlje, Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje, Razvojno investi-
cijski sektor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
200.000 EUR.

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

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

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: dodatni pogoji so naslednji:

– ponudnik s soponudniki ima povpreč-
ni letni promet v zadnjih treh letih manjši kot
40,000.000 EUR,

– ponudnik ima v zadnjih treh letih izka-
zano nekrito izgubo,

– nosilec tehnologije mora izkazati naj-
manj dve potrjeni pozitivni referenci na na-
pravah za razžveplanje dimnih plinov na rjavi
premog v obratovanju,

– kolikor ponudnik ni nosilec tehnologi-
je mora izkazati najmanj dve potrjeni pozitiv-
ni referenci iz gradnje objektov podobne
velikosti in zahtevnosti,

– ustreznost in usklajenost tehnično te-
hnološkega dela ponudbe,

– usklajenost splošnih pogojev za doba-
ve in storitve.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predvideni datum predložitve ponudbe
september 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe oktober 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb:
– stroški 72%,
– tehnika 10%,
– reference 5%,
– domače dobave 5%,
– termin izvedbe 4%,
– pogodba 4%.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 25 z dne
22. 3. 2002.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

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-71139
1. Naročnik: Narodna in univerzitetna

knjižnica.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Turjaška

1, tel. 01/20-01-100, faks 01/25-13-052.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: tiskarske storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Turjaška 1.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso možne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2002 za ob-
dobje 3 let ali do izvedbe novega razpisa s
tega področja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Narodna in
univerzitetna knjižnica Ljubljana, Turjaška 1,
tajništvo, Alenka Sedej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do13. ure v prostorih tajništva.

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

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 27. 6. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Narodna in univerzitetna knjižni-
ca, Ljubljana, Turjaška1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
1. fazi niso zahtevana.

11. Pogoji  financiranja  in  plačila
in/ali  sklicevanje  na  določila  v  pred-
pisih: v skladu z navodili iz razpisne doku-
mentacije.

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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN-1, izpolnjevati še pogoje, navedene
v razpisni dokumentaciji.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: prijava mora veljati 3 leta, izvedba
II. faze po navodilih iz razpisne dokumen-
tacije.

16. Merila za ocenitev ponudb: v iz-
vedbeni fazi je edino merilo najnižja cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2002.

Narodna in univerzitetna knjižnica
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Sn 040801/2002 Ob-71222
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Tavčarjeva 9,

1000 Ljubljana, faks 01/23-03-051, tel.
01/231-26-84.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve čiščenja
stavb (14. točka priloge A).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaja javnega naročila po
sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Okrajno sodišče v Ljub-
ljani, po potrebi pa tudi druga okrajna sodi-
šča iz ljubljanskega sodnega okrožja.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: sposobnost bo
ponudnikom priznana za obdobje 3 let. Na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo za obdobje enega leta. Pred pote-
kom enoletnega obdobja bo naročnik po-
novil II. fazo postopka.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Okrožno sodi-
šče v Ljubljani - Urad predsednika, Tavčar-
jeva 9, Ljubljana, kontaktna oseba Maša Gr-
gurevič Alčin, tel. 01/231-26-84.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame ob delavnikih
med 8. in 12. uro v uradu predsednika
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne do-
kumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 50100-637-55973.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 17. 6. 2002 do 12. ure.
Pošiljke, oddane tega dne priporočeno na
pošti se štejejo za pravočasno oddane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tav-
čarjeva 9, Ljubljana - vložišče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: fi-
nančna zavarovanja ne bodo zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo storitev, ki je predmet razpisa, plačal
v 30 dneh po prejemu računa.

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

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 3. 7. 2002, 5. 7. 2002.

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN-1).

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Ob-71643
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje - Hra-

stnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, telefon 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: drobljenje in
sejanje materiala za pnevmatski zasip
(1 B - 27).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: sklopi niso predvideni.

5. Kraj izvedbe: Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso predvidene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 16 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTH, Rudnik
Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Maj-
da Turnšek). Vse dodatne informacije je
možno dobiti pri Francu Cvibovšku na tel.
03/56-26-144, int. 401.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): doku-
mentacija v vrednosti 5.000 SIT+DDV je na
razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob
dvigu na blagajni RTH, predstavnik ponu-
dnika mora imeti s seboj vse podatke, po-
trebne za izstavitev računa.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 8. 7. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o, Oddelek za investicije (Majda Tur-
nšek), Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe.

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

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 opredeljeno.

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji bodo opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ne.

(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: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be do 27. 8. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb: - najni-
žja cena pridobljenega materiala na enoto
mere; - plačilni pogoji.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 6. 2002.

RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o

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. 3892/02 Ob-71126
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 21. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 kos - cisterna za čiščenje kanaliza-
cijskih cevi, črpanje in prevoz fekalij.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne stori-
tve in tehnična pomoč.Teža in način upora-
be meril je podan v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atrik d.o.o. Litijska ce-
sta 261, 1261 Ljubljana - Dobrunje.

7. Pogodbena vrednost: 11,279.520
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,827.300 SIT, 9,399.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 13 z dne 15. 2.
2002, Ob-64061.
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14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 5. 2002.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Ob-71132
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji;
4.450 kosov; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A) Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 10,345.050
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,970.500 SIT, 9,944.200 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 ob-

javo: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Ob-71133
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji;
4.540 kosov; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B) Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 8,048.622,12
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,532.660 SIT, 8,048.622,12 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 ob-

javo: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Ob-71134
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji;
5.295 kosov; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C) Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,872.150
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,200.760 SIT, 12,528.000 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 ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-71135
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: izolatorji;
10.870 kosov; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop D) Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,749.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,304.930 SIT, 4,762.210 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 ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Št. 4/2002 Ob-71138
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: 22. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava vodovodnega ma-
teriala, Mariborski vodovod, javno podje-
tje, d. d. Jadranska 24, 2000 Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 85 točk, plačilni po-
goji do 10 točk, dobavni rok 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop - spojke:
1/1. CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81,

Ljubljana,
1/2. Andotehna d.o.o., Podgorska 2, Ri-

bnica,
1/3. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec;
2. sklop - fazoni:
2/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec,
2/2. Coma Commerce d.o.o., Slovenče-

va 93, Ljubljana,
2/3. Zagožen d.o.o., Cesta ob železni-

ci 3, Žalec;
3. sklop - armature:
3/1. Zagožen d.o.o., Cesta ob železni-

ci 3, Žalec,
3/2. Armex armature d.o.o., Ljubljanska

66, Ivančna Gorica,
3/3. Vodotehniki KM d.o.o., Cesta ob

železnici 1, Žalec;
4. sklop - vgradnji podaljški:
4/1. Armex armature d.o.o., Ljubljanska

66, Ivančna Gorica,
4/2. Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici

3, Žalec,
4/3. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec;
5. sklop - spojke, ogrlice:
5/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec,
5/2. Zagožen d.o.o., Cesta ob železnici

3, Žalec,
5/3. Armex armature d.o.o., Ljubljanska

66, Ivančna Gorica;
6. sklop - fitingi:
6/1. Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okro-

glo 7, Naklo,
6/2. Utis - Urleb d.n.o., Miklavčeva 7,

Maribor,
6/3. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec;
7. sklop - cevi pocinkane:
7/1. Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okro-

glo 7, Naklo,
7/2. Utis - Urleb d.n.o., Miklavčeva 7,

Maribor,
7/3. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec;
8. sklop - cevi PEHD:
8/1. Minerva Žalec d.d., Pongrac 101,

Griže,
8/2. Zagožen d.o.o., Cesta ob železni-

ci 3, Žalec,
8/3. Coma Commerce d.o.o., Slovenče-

va 93, Ljubljana;
9. sklop - duktilne cevi:
9/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob že-

leznici 1, Žalec,
9/2. CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81,

Ljubljana,
9/3. Vigrad d.o.o., Cesta na Ostrožno

101, Celje;
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10. sklop - vodomeri:
10/1. Vodotehnik KM d.o.o., Cesta ob

železnici 1, Žalec,
10/2. CMC Ekocon d.o.o., Tbilisijska

81, Ljubljana,
10/3. Veko d.o.o., Stari trg 36, Velenje;
11. sklop - vijaki, pocinkani:
11/1. Zagožen d.o.o., Cesta ob železni-

ci 3, Žalec,
11/2. Ulmer d.o.o., Vodovodna 7, Mari-

bor,
11/3. Kora d.o.o., Ulica oktobrske revo-

lucije 43, Izola;
12. sklop - vijaki, nerjaveči:
12/1. Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okro-

glo 7, Naklo,
12/2. Tehnocom d.o.o., Zagrebška c.

60, Maribor,
12/3. Ulmer d.o.o., Vodovodna 7, Mari-

bor;
13. sklop - holandci:
13/1. Armex armature d.o.o., Ljubljan-

ska 66, Ivančna Gorica,
13/2. Zagožen d.o.o., Cesta ob železni-

ci 3, Žalec,
13/3. Veko z.o.o., Stari trg 36, Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop:
1/1. - 2,794.033,50 SIT,
1/2. - 3,016.720 SIT,
1/3. - 3,370.410 SIT;
2. sklop:
2/1. - 12,835.508 SIT,
2/2. - 13,765.765 SIT,
2/3. - 13,883.440 SIT;
3. sklop:
3/1. - 59,847.850 SIT,
3/2. - 66,259.109,86 SIT,
3/3. - 68,821.623 SIT;
4. sklop:
4/1. - 2,970.000 SIT,
4/2. - 3,300.000 SIT,
4/3. - 4,440.000 SIT;
5. sklop:
5/1. - 5,028.450 SIT,
5/2. - 7,202.213 SIT,
5/3. - 7,432.999,90 SIT;
6. sklop:
6/1. - 2,258.409,20 SIT,
6/2. - 2,682.475,86 SIT,
6/3. - 2,742.355 SIT;
7. sklop:
7/1. - 1,185.150 SIT,
7/2. - 1,244.000 SIT,
7/3. - 1,370.750 SIT;
8. sklop:
8/1. - 13,506.000 SIT,
8/2. - 13,889.000 SIT,
8/3. - 14,563.000 SIT;
9. sklop:
9/1. - 43,913.000 SIT,
9/2. - 44,796.200 SIT,
9/3. - 46,741.796 SIT;
10. sklop:
10/1. - 15,294.300 SIT,
10/2. - 16,759.220,50 SIT,
10/3. - 18,251.250 SIT;
11. sklop:
11/1. - 169.460 SIT,
11/2. - 218.676,30 SIT,
11/3. - 247.935,30 SIT;
12. sklop:
12/1. - 525.010 SIT,
12/2. - 539.160 SIT,
12/3. - 552.427,80 SIT;

13. sklop:
13/1. - 4,149.550 SIT,
13/2. - 4,338.500 SIT,
13/3. - 5,123.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 3,657.190 SIT, 2,794.033,50

SIT;
2. sklop: 14,954.963,70 SIT,

12,835.508 SIT;
3. sklop: 85,625.130 SIT, 59,847.850

SIT;
4. sklop: 5,155.200 SIT, 2,970.000 SIT;
5. sklop: 8,978.790 SIT, 5,028.450 SIT;
6. sklop: 2,742.355,10 SIT,

2,258.409,20 SIT;
7. sklop: 1,370.750 SIT, 1,185.150 SIT;
8. sklop: 16,767.000 SIT, 13,506.000

SIT;
9. sklop: 46,741.796 SIT, 43,913.000

SIT;
10. sklop: 20,420.880 SIT, 15,294.300

SIT;
11. sklop: 397.230 SIT, 169.460 SIT;
12. sklop: 837.730 SIT, 525.010 SIT;
13. sklop: 8,520.000 SIT, 4,149.550

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: 28. 5. 2002.
Mariborski vodovod,

javno podjetje, d.d.

Ob-71141
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde

11, Ljubljana; tel. 01/230-21-12; e-mail: le-
karn63@siol.net.

3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega, računalniškega
in potrošnega materiala v celoti pri vseh
lokacijah naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za izbor je upošte-
vana najnižja končna cena ponudbenega pre-
dračuna. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi
ponudil nižjo končno ceno ponudbenega
predračuna od ostalih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Ribon, d.o.o., Masljeva
ulica 3, 1230 Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 11,744.754
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,097.199,62 SIT, 11,744.754 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v prvi fazi omejenega postopka javne-
ga razpisa je naročnik priznal usposobljenost
za dobavo pisarniškega, računalniškega in
potrošnega materiala za obdobje treh let trem
kandidatom. Za sodelovanje v drugi fazi ome-
jenega postopka javnega razpisa sta ponud-
be oddala dva od treh izbranih kandidatov.

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 6 z dne 25. 1. 2001, Ob-42580.

 13. Številka  objave  predhodnega  raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 5. 2002.

Lekarna Ljubljana

Št. 74/02 Ob-71238
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 12,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, razvrščeno po
sklopih. Dobava na lokacije, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob zahtevani kakovosti po-
nudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.
Izbrani ponudniki so dosegli največje število
točk pri posameznem sklopu.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop mleko in mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljub-
ljana,

– za sklop meso in mesni izdelki: Mesni-
ne dežele Kranjske, d.d., Kolodvorska 23,
Kočevje,

– za sklop perutninsko meso, izdelki iz
perutninskega mesa in jajca: Perutnina Ptuj,
d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,

– za sklop ribe in konzervirane ribe: Bru-
mec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Mengeš,

– za sklop zelenjava in suhe stročnice:
Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana,

– za sklop jabolka: Sadjarstvo Dežman,
Potočnik Andrej, Prežganje 10, Ljubljana,

– za sklop hruške: Domačija Kostevc, Hri-
bar Srečko, Vnajnarje 7, Ljubljana-Zalog,

– za sklop ostalo sveže in suho sadje:
Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana,

– za sklop zamrznjena zelenjava in zamrz-
njeno sadje: Brumec Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 55, Mengeš,

– za sklop konzervirana zelenjava in kon-
zervirano sadje: Impuls Domžale, d.o.o.,
Motnica 11/1, Trzin,

– za sklop sadni sokovi in sirupi: Merca-
tor, d.d., Sektor za eksterno trgovino, Slo-
venčeva 25, Ljubljana,

– za sklop žita in mlevski izdelki: Žito pre-
hrambena industrija, d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana,

– za sklop testenine: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska 422, Škofljica,

– za sklop zamrznjeni izdelki iz testa: Pe-
karna Pečjak, d.o.o., Dolenjska 442, Ško-
fljica,

– za sklop kruh in pečeno pekovsko pe-
civo: Hram, d.o.o., Trdnjava 1, Kočevje,

– za sklop slaščičarski izdelki in keksi:
Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska 442,
Škofljica,

– za sklop kakavovi izdelki, pudingi, čaji
in začimbe: Kolinska, d.d., Kolinska ul. 1,
Ljubljana,

– za sklop riž: Vele, d.d., PC Grosuplje,
Adamičeva 14, Grosuplje,

– za sklop ostalo prehrambeno blago:
Mercator, d.d., Sektor za eksterno trgovino,
Slovenčeva 25, Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost:
– za sklop mleko in mlečni izdelki:

12,512.794,40 SIT,
– za sklop meso in mesni izdelki:

39,394.230,19 SIT,
– za sklop perutninsko meso, izdelki iz pe-

rutninskega mesa in jajca: 5,971.017,11 SIT,
– za sklop ribe in konzervirane ribe:

2,136.419,68 SIT,
– za sklop zelenjava in suhe stročnice:

6,867.300 SIT,
– za sklop jabolka: 1,408.784 SIT,
– za sklop hruške: 1,848.840 SIT,
– za sklop ostalo sveže in suho sadje:

9,977.920 SIT,
– za sklop zamrznjena zelenjava in zamrz-

njeno sadje: 2,290.113,84 SIT,
– za sklop konzervirana zelenjava in kon-

zervirano sadje: 2,037.434,84 SIT,
– za sklop sadni sokovi in sirupi:

6,885.644,03 SIT,
– za sklop žita in mlevski izdelki:

948.293,25 SIT,
– za sklop testenine: 1,008.506,48 SIT,
– za sklop zamrznjeni izdelki iz testa:

3,919.042,92 SIT,
– za sklop kruh in pečeno pekovsko pe-

civo: 7,779.695 SIT,
– za sklop slaščičarski izdelki in keksi:

7,933.168,89 SIT,
– za sklop kakavovi izdelki, pudingi, čaji

in začimbe: 2,942.850,04 SIT,
– za sklop riž: 813.754,29 SIT,
– za sklop ostalo prehrambeno blago:

3,086.331 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 37.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za sklop mleko in mlečni izdelki:

13,929.311,32 SIT, 12,512.794,40 SIT,
– za sklop meso in mesni izdelki:

39,394.230,19 SIT, 39,394.230,19 SIT,
– za sklop perutninsko meso, izdelki iz

perutninskega mesa in jajca: 7,844.651 SIT,
5,971.017,11 SIT,

– za sklop ribe in konzervirane ribe:
2,878.217,36 SIT, 2,136.419,68 SIT,

– za sklop zelenjava in suhe stročnice:
10,451.584 SIT, 6,867.300 SIT,

– za sklop jabolka: 3,397.463 SIT,
1,408.784 SIT,

– za sklop hruške: 2,871.995 SIT,
1,848.840 SIT,

– za sklop ostalo sveže in suho sadje:
14,219.850 SIT, 9,977.920 SIT,

– za sklop zamrznjena zelenjava in zamrz-
njeno sadje: 3,260.352,22 SIT,
2,290.113,84 SIT,

– za sklop konzervirana zelenjava in kon-
zervirano sadje: 2,256.505,91 SIT,
2,037.434,84 SIT,

– za sklop sadni sokovi in sirupi:
7,884.982 SIT, 6,885.644,03 SIT,

– za sklop žita in mlevski izdelki:
1,232.362,05 SIT, 948.293,25 SIT,

– za sklop testenine: 1,358.152,98 SIT,
1,008.506,48 SIT,

– za sklop zamrznjeni izdelki iz testa:
5,343.040 SIT, 3,919.042,92 SIT,

– za sklop kruh in pečeno pekovsko pe-
civo: 10,149.074,65 SIT, 7,779.695 SIT,

– za sklop slaščičarski izdelki in keksi:
10,892.120 SIT, 7,933.168,89 SIT,

– za sklop kakavovi izdelki, pudingi, čaji
in začimbe: 2,968.997,15 SIT,
2,942.850,04 SIT,

– za sklop riž: 1,481.042,40 SIT,
813.754,29 SIT,

– za sklop ostalo prehrambeno blago:
3,092.167,20 SIT, 3,086.331 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: 23. 5. 2002.

Vrtec Ljubljana Center

Št. 106/9-1/2002 Ob-71242
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema operacijskih prostorov na B4.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena opreme, rok izvedbe
del, plačilni pogoji, odzivni čas servisiranja,
garancijska doba, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Lesko-
škova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
23,738.105,32 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,348.389 SIT brez DDV,
23,738.105,32 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: 29. 5. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 311-1/01-3114 Ob-71290
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljub-

ljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si.

3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ekstra lahko kurilno olje za energet-
ske potrebe Zavodov za prestajanje kaz-
ni zapora Dob pri Mirni, Koper, Odprti
oddelek Ig, Oddelek Murska Sobota in
Prevzgojni dom Radeče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska c.
50, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 68,832.439
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,183.502,77 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, Ob-45435.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 22 Ob-71356
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava, dobava in montaža pohiš-
tvene opreme za p. Zagorje ob Savi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mizar, d.o.o. Medlog
7e, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 9,636.600 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,475.950 SIT (brez DDV) in
9,636.600 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 razpi-
sa: Ob-66057.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1/02 Ob-71365
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

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

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dentalna pohištvena in strojna opre-
ma ter aparature.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

A) cena – 55%,
B) tehnične prednosti – 10%,
C) kompatibilnost z obstoječo opremo in

servis – 25%,
D) rok plačila – 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Dentalia, d. o. o., Ce-
lovška 197, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 85,141.948,41
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 89,306.092,32 SIT, 85,141.948,41 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: /
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14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 3/02 Ob-71371
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon
477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 23. 4. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava posod za odlaganje komunal-
nih odpadkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60 točk, dobavni rok
10 točk, certifikat za kakovost 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vigrad d.o.o., Cesta na
Ostrožno 101, Celje.

7. Pogodbena vrednost:
57,672.523,30 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: dobava posod velikosti 120 litrov: najvi-
šja cena 24,660.000 SIT, najnižja cena
5,870.592 SIT; dobava posod velikosti 240
l: najvišja cena 20,150.000 SIT, najnižja ce-
na: 6,071.806 SIT; dobava posod velikosti
770 l: najvišja cena: 51,360.000 SIT, najni-
žja cena: 32,222.604 SIT; dobava posod
velikosti 1100 l: najvišja cena: 16,376.100
SIT, najnižja cena: 13,507.521,30 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. 3. 2002, Ob-66601.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Snaga d.o.o.

Ob-71380
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve, Celje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,

3000 Celje, tel. 03/541-94-06, faks
03/541-94-07.

3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
– skupina 7: sveža zelenjava, suhe stroč-

nice in naravno kisana zelenjava,
– skupina 8: sveže in suho sadje,
za obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 7.

2002.
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:

– skupina 7: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica,

– skupina 8: Era, d.d., Velenje, Prešer-
nova 10, 3504 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 3,579.403,20 SIT,
– skupina 8: 4,639.493 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 7: 3,824.628,50 SIT,

3,579.403,20 SIT,
– skupina 8: 5,215.324,50 SIT,

4,639.493 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Vrtec Tončke Čečeve Celje

Št. 394-02 Ob-71405
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center Ljub-

ljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, faks
01/542-79-75.

3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup dveh reševalnih vozil.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena in dobavni
rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Le-
skovškova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
27,726.190,20 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 28,434.091,80 SIT z DDV;
27,726.190,20 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku s
pogajanji na podlagi 1. točke prvega odstav-
ka 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 26 Ob-71453
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: paketni usmernik, Poštno logistični
center Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Du-
najska 22, 1511 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.687,328.670 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: Ur. l. RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45593.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 27 Ob-71454
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisemski usmernik, Poštno logistični
center Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens AG, Avstria,
Postal Avtomation, Siemensstrasse 92,
A-1210 Dunaj.

7. Pogodbena vrednost: 1.591,819.500
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: Ur. l. RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45593.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-71470
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jeseni-

ce.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil materiala za
prehrano, Splošna bolnišnica Jesenice, Ce-
sta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izveden je bil postopek s po-
gajanji brez predhodne objave, pridobljeno
je bilo mnenje urada za javna naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kvibo d.o.o., Predilni-
ška 16, 4290 Tržič.

7. Pogodbena vrednost: 1,562.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 30. 5. 2002.
Splošna bolnišnica Jesenice
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Ob-71471
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jese-

nice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

112, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil in materiala
za prehrano, 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 VI. olja in maščobni proizvodi,
podskupina 2 margarina: Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo;

– skupina VII. moke, testenine in zdrobi,
podskupina 1 žitna zrna in podskupina 2 mo-
ka in mlevski izdelki: Živila Kranj d.d., Cesta
na Okroglo 3, 4202 Naklo;

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 1 kruh in pekovsko pecivo: Mli-
notest Peks, d.o.o., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,

podskupina 2 margarina; skupina VII. moke,
testenine in zdrobi, podskupina 1 žitna zrna
in podskupina 2 moka in mlevski izdelki:
1,890.135,19 SIT;

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 1 kruh in pekovsko pecivo:
7,547.032,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina VI. olja in maščobni proizvodi,

podskupina 2 margarina; skupina VII. moke,
testenine in zdrobi, podskupina 1 žitna zrna
in podskupina 2 moka in mlevski izdelki: 1;

– skupina VIII. kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 1 kruh in pekovsko pecivo: 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: 30. 5. 2002.

Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-71468
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-54, 01/588-94-13, telefaks
01/588-95-09, 01/588-94-09.

3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava merilne opreme po sklopih:
a) merilniki toplotne energije in rezervni

deli, 498 kosov + različni rezervni deli;
b) plinska merilno regulacijska oprema, ki

se deli na podsklope:
– podsklop mehovni plinomeri, 3.520 ko-

sov,
– podsklop turbinski plinomeri, 4 kosi,
– podsklop turbinski plinomeri - quan-

tometri, 2 kosa,

– podsklop regulatorji tlaka plina, 2.360
kosov,

– podsklop elektronski korektorji, 17 ko-
sov.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena vrednost naročila - 60%,
– reference - 20%,
– rezervni deli - 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
a) sklop merilniki toplotne energije in re-

zervni deli: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo, pogodbena vrednost
53,016.759 SIT;

b) sklop plinska merilno regulacijska opre-
ma, ki se deli na podsklope:

– podsklop mehovni plinomeri: M & K
Seibert, d.o.o., Zabukovica 47d, 3302 Gri-
že, pogodbena vrednost: 34,003.900 SIT,

– podsklop turbinski plinomeri: Esta,
d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, po-
godbena vrednost: 1,198.820 SIT,

– podsklop turbinski plinomeri - quan-
tometri: M & K Seibert, d.o.o., Zabukovica
47d, 3302 Griže, pogodbena vrednost:
1,424.100 SIT,

– podsklop regulatorji tlaka plina: NRG,
d.o.o., Kančeva 4, 1000 Ljubljana, pogod-
bena vrednost: 16,731.500 SIT,

– podsklop elektronski korektorji: M & K
Seibert, d.o.o., Zabukovica 47d, 3302 Gri-
že, pogodbena vrednost: 7,010.800 SIT.

7. Pogodbena vrednost: navedena v
točki 6.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
a) sklop merilniki toplotne energije in re-

zervni deli: 2;
b) sklop plinska merilno regulacijska opre-

ma, ki se deli na podsklope:
– podsklop mehovni plinomeri: 2,
– podsklop turbinski plinomeri: 3,
– podsklop turbinski plinomeri - quan-

tometri: 2,
– podsklop regulatorji tlaka plina: 2,
– podsklop elektronski korektorji: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) sklop merilniki toplotne energije in re-

zervni deli: 54,001.134,94 SIT, 53,016.759
SIT;

b) sklop plinska merilno regulacijska opre-
ma, ki se deli na podsklope:

– podsklop mehovni plinomeri:
35,224.000 SIT, 34,003.900 SIT,

– podsklop turbinski plinomeri:
2,082.390 SIT, 1,198.820 SIT,

– podsklop turbinski plinomeri - quan-
tometri: 1,706.100 SIT, 1,424.100 SIT,

– podsklop regulatorji tlaka plina:
17,727.725 SIT, 16,731.500 SIT,

– podsklop elektronski korektorji:
8,771.150 SIT, 7,010.800 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: 31. 5. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 2-20/02 Ob-71479
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 10. 4. in 10. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago – po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– sveža zelenjava, sadje in jajca,
– zamrznjena zelenjava,
– izdelki iz zamrznjenega testa,
– zamrznjene ribe,
– jajčne testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – najnižja vrednost sku-
pine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Cele-
ia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– kruh in pekovsko pecivo: Kruh Koper
d.o.o., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,

– slaščičarski izdelki: Kruh Koper d.o.o.,
Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,

– sveže meso: MIP d.d. Nova Gorica, Pa-
novška 1, 5000 Nova Gorica,

– mesni izdelki: Košaki d.d., Oreško na-
brežje 1, 2000 Maribor,

– sveža zelenjava, sadje in jajca: KZ Agra-
ria Koper, z.o.o. Ulica 15. maja 17, 6000
Koper,

– zamrznjena zelenjava: Ljubljanske mle-
karne d.d., Tolstojeva 63, 6000 Koper,

– izdelki iz zamrznjenega testa: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica,

– zamrznjene ribe. Zanestra d.o.o., Krož-
na cesta 8, 6000 Koper,

– jajčne testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,

– ostalo prehrambeno blago: Merca-
tor-Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
prehrambenega blaga:

– mleko in mlečni izdelki: 7,758.526,41
SIT,

– kruh in pekovsko pecivo: 2,799.150
SIT,

– slaščičarski izdelki: 2,418.900 SIT,
– sveže meso: 13,970.191 SIT,
– mesni izdelki: 1,947.816,20 SIT,
– sveža zelenjava, sadje in jajca:

6,048.930 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 1,154.067,41

SIT,
– izdelki iz zamrznjenega testa: 489.552

SIT,
– zamrznjene ribe: 1,811.400 SIT,
– jajčne testenine: 457.213,18 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

15,235.320,40 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– mleko in mlečni izdelki: 9,174.449,72
SIT, 7,758.526,41 SIT,

– kruh in pekovsko pecivo: 2,860.685
SIT, 2,799.150 SIT,

– slaščičarski izdelki: 2,980.558 SIT,
2,418.900 SIT,

– sveže meso: 16,999.140 SIT,
13,970.191 SIT,

– mesni izdelki: 2,393.079,96 SIT,
1,947.816,20 SIT,

– sveža zelenjava, sadje in jajca:
18,212.630,98 SIT, 4,490.415 SIT,

– zamrznjena zelenjava: 1,154.067,41
SIT, 1,128.816 SIT,

– izdelki iz zamrznjenega testa: 741.630
SIT, 489.552 SIT,

– zamrznjene ribe: 2,656.344,84 SIT,
1,811.400 SIT,

– jajčne testenine: 689.259,20 SIT,
457.213,18 SIT,

– ostalo prehrambeno blago:
15,235.320,40 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– ostalo prehrambeno blago,
– sveže ribe,
– ribji izdelki,
– sadni sokovi in sirupi
je naročnik v prvi fazi omejenega postop-

ka prejel samo po eno pravilno ponudbo.
Skupino ostalo prehrambeno blago je oddal
ponudniku v postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave, v skladu z 2. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN. Ostale tri skupine
blaga je naročnik oddal po postopku oddaje
naročil male vrednosti v skladu s 125. čle-
nom ZJN in internim aktom o oddaji naročil
male vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. JN 3-27/02 Ob-71480
1. Naročnik: Obalni dom upokojencev

Koper.
2. Naslov naročnika: Krožna cesta 5,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: čistila in sredstva za nego – po
skupinah:

– pralna sredstva za strojno pranje perila,
– sredstva za strojno pomivanje posode,
– papirna konfekcija,
– čistila za vzdrževanje tal,
– jedilni pribor PVC,
– ostala čistilna sredstva,
– pripomočki za čiščenje,
– sredstva za nego telesa.
Kraj dobave je Koper, Krožna cesta 5.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena – najnižja vrednost sku-
pine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– pralna sredstva za strojno pranje perila:
MBS d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran,

– sredstva za strojno pomivanje posode:
Ecolab d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, 2001
Maribor,

– papirna konfekcija: MBS d.o.o. Razgled
31, 6330 Piran,

– čistila za vzdrževanje tal: PAN GOSLAR
d.o.o., Brest 4, 1292 Ig,

– jedilni pribor PVC: SURF d.o.o., Limi-
njanska 94b, 6320 Portorož,

– ostala čistilna sredstva: Sava Trade
d.d., Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana,

– pripomočki za čiščenje: Surf d.o.o., Li-
minjanska 94b, 6320 Portorož,

– sredstva za nego telesa: Surf d.o.o.,
Liminjanska 94b, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
čistil:

– pralna sredstva za strojno pranje perila:
1,223.486 SIT,

– sredstva za strojno pomivanje posode:
134.659,24 SIT,

– papirna konfekcija: 189.314 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal: 300.176,67

SIT,
– jedilni pribor PVC: 85.120 SIT,
– ostala čistilna sredstva: 850.292,94 SIT,
– pripomočki za čiščenje: 1,101.843,10

SIT,
– sredstva za nego telesa: 245.550,22

SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– pralna sredstva za strojno pranje perila:

1,580.438,20 SIT, 1,223.486 SIT,
– sredstva za strojno pomivanje posode:

239.043,36 SIT, 134.659,24 SIT,
– papirna konfekcija: 205.956,75SIT,

189.314 SIT,
– čistila za vzdrževanje tal: 826.451,30

SIT, 300.176,67 SIT,
– jedilni pribor PVC: 91.195,20 SIT,

85.120 SIT,
– ostala čistilna sredstva: 1,053.755 SIT,

850.292,94 SIT,
– pripomočki za čiščenje: 1,209.985

SIT, 1,101.843,10 SIT,
– sredstva za nego telesa: 551.075 SIT,

245.550,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 2/2002 Ob-71501
1. Naročnik: Zdravstveni dom Cerknica -

Loška dolina.
2. Naslov naročnika: 1380 Cerknica,

Cesta 4. maja 17.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski material po specifikaciji, kraj
dobave: Cerknica, Stari trg.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena artikla.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Sanolabor d.d., Leskoškova 4 -
p.p. 4079, 1001 Ljubljana,

2. Profarmakon International d.o.o., Pre-
radovičeva ulica 2 a, 2000 Maribor,

3. Viva Dental d.o.o., Ljutomerska 17,
2270 Ormož,

4. Studio 33 marketing d.o.o., Brileje-
va 2, 1000 Ljubljana,

5. Combic d.o.o., 5272 Podnanos 70,
6. KT Prezent d.o.o., Celovška c. 136,

1000 Ljubljana,
7. MIKRO+POLO, laboratorijska opre-

ma, pribor in kemikalije, Lackova 78, 2000
Maribor,

8. IRIS Mednarodna trgovina d.o.o., Ce-
sta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,

9. Interdent d.o.o., Trnoveljska 9, 3000
Celje,

10. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,

11. Prodent International d.o.o., Zvezna
2 a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30 mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 21,802.410,33 SIT; 1,305.448,76
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2002.

Zdravstveni dom Cerknica
- Loška dolina

Št. 7529/765 Ob-71503
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. št. 07/4802 0, št. faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialne matice in vijaki v skladu s
ameriško zakonodajo za nuklearne elek-
trarne ASME Code Section III Class 2.
22 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi 84. člena točka
2 in 110. člena točka 4, ZJN-1 se odda
naročilo izbranemu dobavitelju.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: NOVA Machine Pro-
ducts Corp. 18001 Sheldon Road, Middle-
burg Heights, OH 44130, USA.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 31. 5. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 35104-9/2002 Ob-71585
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve 7,

2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
02/729-13-10.

3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pohištvena oprema za Matično knjiž-
nico Lenart, Nikova ul. 9, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja skupna končna cena 85%,
– rok plačila računa 10%,
– garancijska doba za izvršena dela 5%.
Največje število zbranih točk na podlagi

meril.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: TIM Maribor d.o.o., Pe-
kel 32/d, 2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 12,191.880
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,620.556,80 SIT, 12,191.880 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: 31. 5. 2002.
Občina Lenart

Št. 14-6/02 Ob-71608
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Črnomelj d.o.o., Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Belokranjska cesta

24, 8340 Črnomelj, faks 07/30-61-697, tel.
07/30-61-660, e-mail: tajnistvo@komuna-
la-crnomelj.si.

3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: posode za komunalne odpadke (312
posod volumna 110 l. in 150 posod vo-
lumna 240 l), Črnomelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vigrad d.o.o. Celje, Ce-
sta na Ostrožno 101, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 13,477.974,56
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,916.840 SIT, 13,477.974,56 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: 3. 6. 2002.
Javno podjetje

Komunala Črnomelj d.o.o.

Ob-71616
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: oprema 110
kV; 51 kos; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: C & G
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 81,906.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 105,373.400 SIT, 81,906.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Ob-71617
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: energetski
transformator; 2 kos; glavno skladišče na-
ročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 138,771.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 141,962.800 SIT; 138,771.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Ob-71618
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: odklopniki
20 kV; 18 kos; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,370.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,466.000 SIT; 11,370.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Ob-71619
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave,

ki ga je potrebno dobaviti: oprema 110 kV;
2 kos; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,902.880
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 15,374.678 SIT; 14,902.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor
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Ob-71620
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave,

ki ga je potrebno dobaviti: oprema 110 kV;
12 kos; glavno skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,382.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 23,122.676 SIT; 19,382.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Ob-71621
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
faks 02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve, ki ga je potrebno dobaviti: daljinsko
vodena ločilna stikala 20 kV; 10 kos; glav-
no skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tehmar d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 64,919.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 68,164.000 SIT; 64,919.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Št. 21/B Ob-71622
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.

3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vrečk za LX dodatke.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni pridobil dveh
samostojnih pravilnih ponudb, zato zaklju-
čuje oddajo JN po odprtem postopku in
nadaljuje postopek oddaje naročila v skladu
s 1. točko drugega odstavka 20. člena
ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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: Uradni list RS, št. 24-25 z dne 22. 3.
2002, Ob-66023.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 6. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-71737
1. Naročnik: Javno podjetje Uradni list

Republike Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slovenska 9, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 29. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:  integrirana  strežniška  platforma
za  podporo  dejavnostim  Uradnega
lista RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnične lastnosti ponujene
opreme, cena, vzdrževalna pogodba, stabil-
nost ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis, d.o.o.,
Parmova 51, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 34,373.941,15
SIT z vzdrževanjem brez DDV, od tega vzdrže-
vanje 6,618.080,24 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5, od tega 2
variantni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 40,200.000 SIT z vzdrževanjem brez
DDV, 33,755.281 SIT z vzdrževanjem brez
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku s
pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 6. 2002.

Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije

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. 28/01 Ob-71122
1. Naročnik: Rižanski Vodovod Koper

d.o.o. - s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

13, 6000 Koper. tel. 05/668-60-00, faks
05/668-61-20.

3. Datum izbire: 7. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: I. faza obnove daljinskega
upravljanja vodovodnega sistema javne-
ga podjetja Rižanski Vodovod Koper
d.o.o. - s.r.l.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mikro Medica, Mlinarič Živ-
ko s.p., Mladinska 7, 9252 Radenci.

7. Pogodbena vrednost: 32,321.660
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,201.529,86 SIT (brez DDV),
30,302.000 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: Uradni list RS, št. 93 z dne 23. 11. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 5. 2002.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o. - s.r.l.

Št. 34405-3/2002 Ob-71129
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svo-

bode 3, 8340 Črnomelj.
2. Naslov naročnika: 8340 Črnomelj, te-

lefaks 07/30-61-130, obcina.crnomelj@si-
ol.net; tel. 07/30-61-100.

3. Datum izbire: 22. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova občinskih cest v ob-
čini Črnomelj v letu 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: največje število točk po nasled-
njih merilih: cena, garancija in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d.

7. Pogodbena vrednost: 90,504.060
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 95,893.524 SIT, 90,504.060 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 5. 2002.

Občina Črnomelj

Št. 30008-1/02-03 Ob-71144
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Občina Muta, Glavni

trg 17, 2366 Muta, tel. 02/876-18-23, faks
02/876-11-14, e-mail obcina.muta@muta.si.

3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba gradbenih obrtni-
ških in instalacijskih del za ureditev pro-
storov za knjižnico Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena 90%,
– reference 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sortima d.o.o., Koroška c.
118, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
16,453.716,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 15,631.030,20 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,249.794,40 SIT, 16,453.716,60 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: 30. 5. 2002.
Občina Muta

Ob-71227
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: posodobitev občinskih cest
v Občini Mislinja – gradbena in asfalter-
ska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 15. člen javnega razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradnje, IGEM Slovenj Gra-
dec, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec
– za gradbena dela, Cestno podjetje Mari-
bor, Iztokova ul. 30, 2000 Maribor – za asfal-
terska dela.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: gradbena dela – 45,957.958,20 SIT in
39,341.319,60 SIT; asfalterska dela –
28,051.836 SIT in 23,109.950,40 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 odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Občina Mislinja

Ob-71231
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba gradbeno-obrtniških
in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo
za izgradnji stanovanjskega bloka v Šen-
tlenartu – Mislinja – Lamela 1

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 15. člen javnega razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP KOGRAD IGEM, Selo-
vec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

7. Pogodbena vrednost:
108,287.245,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 113,856.990,51 SIT in
108,287.245,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 2 z dne 11. 1. 2002,
Ob-61885.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Občina Mislinja

Št. 35205-10/2002 Ob-71235
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Občina Lenart, Trg

osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah.

3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova primarnega cevovo-
da Lormanje – Sp. Voličina (L=2360 m).

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponud-
ba; najnižja skupna končna cena= 90%; rok
plačila situacij=7%; garancijska doba=3%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborski vodovod, javno po-
djetje d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 38,549.184,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec Mesgrad
d.o.o., Lovska ul. 56, 2000 Maribor, vre-
dnost: 27% (10,373.292 SIT).

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,890.461,50 SIT, 38,508.267,44 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izbrana ponudba je, ob upoštevanju
vseh meril, dosegla največ točk med prispe-
limi ponudbami, to je 99,90 od maks. 100
možnih točk.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Občina Lenart

Št. 361-17/2002 Ob-71298
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000

Koper.

3. Datum izbire: 25. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija in dozidava
gostinskega lokala na Gortanovem trgu
13 v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Makro5 d.o.o., Kidričeva 46,
6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
18,454.672,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,160.696,60 SIT, 18,454.672,80 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: 30. 5. 2002.
Mestna občina Koper

Ob-71457
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska cesta

5, 6257 Pivka.
3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja dovozne rampe v
I. nadstropje in ureditev okolice Zdrav-
stvene postaje Pivka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– daljši garancijski rok,
– ugodnejši plačilni pogoji.
Izbran je ponudnik, ki je zbral največje

število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaran-
ska 5c, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 25,976.935,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,071.559,36 SIT; 25,976.935,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 27. 5. 2002.
Občina Pivka

Št. 110-1/02 Ob-71587
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 0654 Loga-
tec - Unec od km 2,000 do km 0,1000.
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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: J.V. Cestno podjetje Ljublja-
na, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana + SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
107,166.643,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 142,154.898 SIT in 107,166.643,20 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: 31. 5. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-71593
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: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: AC Karavanke–Obrežje, od-
sek Bič–Korenitka; gradnja trase do km
0,000 do km 4,820 in objektov.

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-
roč7. ilo dodeljeno: J.V Primorje d.d., Vi-
pavska c. 3, 5270 Ajdovščina + SGP Kraški
zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana
+ GIZ Gradis d.d., Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 - trasa od km 0,000 do km

4,820 4.182,097.999,54 SIT,
– sklop 2 - objekti 714,464.454,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1 - 4.807,240.011,08 SIT in

4.182,097.999,54 SIT
– sklop 2 - 801,556.110,32 SIT in

714,464.454,30 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: predhodni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 83-84 z dne 26. 10. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.

Št. II-5/56 Ob-71596
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.

2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, telefaks 05/66-33-706, tele-
fonska številka 05/66-33-761.

3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba pripravljalnih del,
zemeljskih del in gradbenih del za izgrad-
njo fekalnega zbiralnika Inde - črpališče
Č2 v Kopru, II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, garancijski
rok, plačilni pogoji in rok izvršitve del, izbrani
ponudnik je ponudil ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GRAFIST d.o.o., Koper, An-
karanska 7, 6000.

7. Pogodbena vrednost: 242,396.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 249,298.609,25 SIT oziroma
242,396.000 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: 12. 4. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 6. 2002.

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

Št. 35200-04/2002-0801 Ob-71636
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-415.
3. Datum izbire: 20. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključ-
kov in sanacijo vodovoda v MČ Tezno
naselje Dobrava – I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 40 točk in finančni del 60 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 41,690.500,42
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,257.339,93 SIT, 39,228.161,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 6. 2002.
Mestna občina Maribor

Št. 35200-03/2002-0801 Ob-71637
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

tel. 22-01-415.

3. Datum izbire: 20. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije, vključ-
no z ureditvijo cest, hišnih priključkov in
sanacijo vodovoda v MČ Jože Lacko –
naselje Dogoše – I. faza po Gasilski ulici
in ulici Na polju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnični del 40 točk in finan-
čni del 60 točk. Izbrana ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 40,773.128,98
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,375.572,46 SIT, 39,556.985,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 3. 6. 2002.
Mestna občina Maribor

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 1085/2002 Ob-71057
1. Naročnik: Urad Vlade RS za informira-

nje.
2. Naslov naročnika: Urad Vlade RS za

informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: dnevno

spremljanje medijev o delu Vlade RS.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Pristop d.o.o., Kliping –
Spremljanje medijev, Selanova 20, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: okvirna vre-
dnost pogodbe z DDV je 100 mio 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: naročilo je bilo oddano po drugi alinei
prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih; naročnik je pridobil pozitivno mne-
nje Urada za javna naročila, št. 188/2002-TŠ
z dne 5. 3. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
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listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 5. 2002.

Urad Vlade RS za informiranje

Ob-71114
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270
Krško; faks 07/492-15-28; tel.
07/480-24-36;e-mail: vesna.deak@nek.si.

3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: volumetrijski

pregled penetracij glave reaktorske po-
sode v času remonta 2002 v NEK-u.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila na podlagi
4. točke 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inetec, Koturaška 51,
10000 Zagreb, Hrvaška.

7. Pogodbena vrednost: 528.000 USD.
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: 28. 5. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško

Št. 3893/02 Ob-71125
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrževa-

nje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

opreme ABC sistema (I A - št. kat. 7.).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, rok izvedbe, garancija,
reference, druge ugodnosti, teža in način
uporabe meril je podan v razpisni dokumen-
taciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Traffic design d.o.o. Kamni-
ška 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 37,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,601.051 SIT, 19,021.696,97 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javno naročilo je bilo ponovljeno.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 48 z dne 1. 2. 2002,
Ob-63162.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 29. 5. 2002.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 23/02 Ob-71226
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: revizija ge-

neratorja 2 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave, v skladu
s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Končar - generatori i motori
d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb.

7. Pogodbena vrednost:
10,933.656,66 SIT (48.409 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: ena.
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: 29. 5. 2002.
Termoelektrarna

Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št. 74/02 Ob-71239
1. Naročnik: Vrtec Ljubljana Center.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 12,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

stavb Vrtca Ljubljana Center, razvrščeno
po sklopih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob zahtevani kakovosti - po-
nudbena cena, plačilni rok, fiksnost cen.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za 1. sklop: Enota Ane Ziherl: Čistoča
d.o.o., Trzin,

– za 2. sklop: Enota Poljane: Čistoča
d.o.o., Trzin,

– za 3. sklop: Enota Klinični Center: ISS
Servisystem d.o.o., Maribor,

– za 4. sklop: Enota Prule: ISS Servisys-
tem d.o.o., Maribor,

– za 5. sklop: Enota Vodmat: Čistoča
d.o.o., Trzin,

– za 6. sklop: Enota Dr. France Preše-
ren: Čistoča d.o.o., Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
– za 1. sklop: Enota Ane Ziherl:

9,211.739,62 SIT,
– za 2. sklop: Enota Poljane:

6,581.609,14 SIT,
– za 3. sklop: Enota Klinični Center:

3,410.032,08 SIT,
– za 4. sklop: Enota Prule: 7,209.829,20

SIT,
– za 5. sklop: Enota Vodmat:

6,156.753,70 SIT,
– za 6. sklop: Enota Dr. France Preše-

ren: 6,236.759,23 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

– za 1. sklop: Enota Ane Ziherl:
9,616.904,64 SIT, 9,211.739,62 SIT,

– za 2. sklop: Enota Poljane:
6,581.609,14 SIT, 5,450.397,60 SIT,

– za 3. sklop: Enota Klinični Center:
4,060.029,17 SIT, 3,410.032,08 SIT,

– za 4. sklop: Enota Prule: 8,309.718,29
SIT, 7,209.829,20 SIT,

– za 5. sklop: Enota Vodmat:
6,156.753,70 SIT, 5,715.410,40 SIT,

– za 6. sklop: Enota Dr. France Preše-
ren: 6,236.759,23 SIT, 5,502.736,80 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: 23. 5. 2002.

Vrtec Ljubljana Center

Št. 26810-11/2001 Ob-71241
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: strokovno

nadzorstvo pri izvedbi obnove useka Križ-
ni vrh z obnovo proge od km 563+346
do km 564+860 na progi Zidani
Most-Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: samo en ponudnik je izpol-
njeval pogoje iz razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo ni bilo oddano.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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.
Republika Slovenija

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 90315-6/2002-8 Ob-71240
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. sanacija zemljiškokatastrske no-

ve izmere Brezovica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno: Geo-
det inženiring d.o.o., Celovška cesta 150,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,000.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,985.000 SIT, 14,000.000 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: 30. 5. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-71243
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o. (NEK); Vrbina 12; 8270
Krško; faks: 07/49-21-528; tel.:
07/48-02-327; e-mail: jasna.bozic-pa-
vlic@nek.si.

3. Datum izbire: pogodba je sklenjena
23. 5. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: storitev iz-
delave varnostne ocene v skladu s pro-
jektom Periodične varnostne ocene za
NE Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja javnega naročila z
odprtim postopkom po 18. členu ZJN-1.
Ponudba firme Westinghouse Electric Eu-
rope S.A. je dosegla večjo skupno oceno
pri ocenjevanju ponudb upoštevajoč merila
in pogoje ter postopek in način vrednote-
nja, kot je specificirano v razpisni dokumen-
taciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Westinghouse Electric Eu-
rope S.A., Boulevard Paepsem 20, 1070
Brussels, Belgium.

7. Pogodbena vrednost: 279,815.770
SIT (=936.000 EUR in 240.000 USD).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednost najvišje ponudbe:
306,684.820 SIT; vrednost najnižje ponud-
be: 279,815.770 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
3-4 z dne 18. 1. 2002, Ob-62502.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 5. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 65 Ob-71355
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

d.o.o.
3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično in te-

hnično varovanje v Pošti Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: razveljavljen in zaključen po-
stopek.

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 ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 83-84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: Ob-57121.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-71397
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za šolstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod RS za šol-

stvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-05-100, faks 01/30-05-199.

3. Datum izbire: 16. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje gra-

fičnih in/ali tiskarskih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– celovitost ponudbe grafičnih in tiskar-

skih storitev – 10%,
– usposobljenost ponudnika za opravlja-

nje grafičnih in tiskarskih storitev – 20%,
– cene in plačilni pogoji – 30%,
– roki dobave – 20%,
– reference ponudnika – 20%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Biro M d.o.o., Žibertova 1, 1000 Ljub-

ljana,
2. Present d.o.o., Dolenjska 43, 1000

Ljubljana,
3. Littera Picta d.o.o., Rožna dolina c.

IV/32-34, 1000 Ljubljana,
4. Kagraf d.o.o., Polhograjska 2, 1356

Dobrova,
5. Tiskarna Kurir d.d., Parmova 39, 1000

Ljubljana,
6. Utrip d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice,
7. Tiskarna Kočevski tisk d.d., Ljubljan-

ska 18 a, 1330 Kočevje,
8. Boex DTP d.o.o., Glonarjeva 8, 1000

Ljubljana,
9. Delo Tiskarna d.d., Dunajska c. 5,

1000 Ljubljana,
10. Škala Grafika, Velika čolnarska 10a,

1000 Ljubljana,
11. Birografika Bori d.o.o., Linhartova ce-

sta 1, 1000 Ljubljana,
12. Tiskarna Jože Moškrič d.d., Kajuho-

va 55, 1000 Ljubljana,
13. BS Jabolko d.o.o., Celovška c. 76b,

1000 Ljubljana,
14. Alten d.o.o., Cesta v Mestni log 88a,

1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: okvirna letna

vrednost javnega naročila je za vse izbrane
izvajalce 80,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najvišje in najnižje ponudbe ni mogo-
če vnesti, ker bodo pogodbeni zneski različ-
ni, glede na to, da gre za oddajo tiskanja več

revij, priročnikov in učbenikov, razvidni pa
bodo šele ob tiskanju posameznega izvoda.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Zavod RS za šolstvo

Ob-71402
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000

Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-14-10, e-mail: olga.funa@ljubljana.si.

3. Datum izbire: 19. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava kom-

pletne projektne dokumentacije (IDP,
PGD, PZI, PID in PEL) za arhitekturo, grad-
bene konstrukcije, strojne in elektro in-
stalacije za objekte: šest stolpičev za so-
cialne upravičence v u.o. MS 8/3 Polje v
Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi sledečih meril iz raz-
pisne dokumentacije:

– ponudbena cena 79 točk maks,
– reference 21 točk maks.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elea d.o.o., Slomškova 12,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,400.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo vsa raz-
pisana dela opravil brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,400.000 SIT, 14,400.000 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: Uradni list RS, št. 16, z dne 22. 2. 2002,
Ob-64466.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Št. 1/2002 Ob-71403
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,

1330 Kočevje, tel. 01/89-38-170, faks
01/89-38-184.

3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve vzdr-

ževanja, preizkusov in državnega žigosa-
nja vodomerov ABB.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
ker ni pridobil dveh samostojnih pravilnih po-
nudb.

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 po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo ponovil postopek oddaje
javnega naročila.
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12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Hydrovod d.o.o.

Št. 322-02/02-05 Ob-71458
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 18,

4290 Tržič, tel. 04/597-15-10.
3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
6. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

gozdnih cest na območju Občine Tržič v
letih 2002, 2003 in 2004.

4. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: celovitost ponudbe (komplet-
nost ponudbenih dokumentov), veljavnost
ponudbe, usposobljenost in sposobnost po-
nudnika – analiza ponudbenih dokumentov,
najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
pomemben element izbora so bile reference
ponudnika za kakovostno izvedbo vzdrževal-
nih del v zasebnih/državnih gozdovih v zad-
njih petih letih in cenovna analiza po lastni-
ških skupinah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigram, d.o.o., Snakovška
12, 4294 Križe.

7. Pogodbena vrednost: 11,000.000
SIT za leto 2002.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,460.668 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Občina Tržič

Št. 220-2/01 Ob-71483
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Upra-

va RS za civilno letalstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

1000 Ljubljana, faks: 01/431-60-35.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: redno letal-

sko umerjanje radionavigacijskih siste-
mov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: od dveh prispelih ponudb,
samo ena pravilna, postopek zaključen brez
izbire.

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 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-67564 in
Ob-67565.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 31. 5. 2002.

Uprava RS za civilno letalstvo

Št. 17/02 Ob-71544
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, telefaks
01/588-92-27.

3. Datum izbire: 27. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja de-

javnosti vzdrževanja in popravil službe-
nih vozil, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo ni bilo odda-
no, ker naročnik ni prejel nobene ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 0.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 15. 3.
2002, Ob-65662.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 30. 5. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 11/02 Ob-71545
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-13, telefaks 01/588-92-27.

3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: oddaja de-

javnosti fizičnega in tehničnega varova-
nja, požarnega varstva, varnosti in zdra-
vja pri delu in varstva okolja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena vrednost naročila - 65%,
– reference - 10%,
– dodatne ugodnosti - 10%,
– referenčni objekti po pomembnosti -

5%,
– kadrovska opremljenost - 5%,
– rok plačila - 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sinet, d.d., Hrastnik, Graj-
ska pot 8, 1430 Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 2,771.910 SIT
na mesec.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: povprečno 507.654
SIT na mesec.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,771.910 SIT, 2,658.400 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: 31. 5. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 183/2001 Ob-71549
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks: 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup varno-

stne opreme za stolpe.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v II. fazi postopka najnižja
končna cena ponudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Anthron, Mirna Pot 6, 6310
Izola.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost 13,157.279,09 SIT za naku-
pe v obdobju 12 mesecev.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,432.060,09, 13,157.279,09 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 6. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 110-1/02 Ob-71595
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 storitev: izdelava pro-

jekta sanacije viadukta Derviše VA 155
in VA 156, v km 1,980 odsek 054 (654)
Logatec - Unec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob upoštevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Costa d.o.o. Tržaška 132,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,329.412 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9.924.600 SIT, 2.329.412 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: 31. 5. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Javni razpisi

Ob-71698
Na podlagi razpisa za razdelitev dela carin-

skih kvot, ki se deli po metodi dražbe pravic
do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skla-
du z Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto
2002 po splošnem sporazumu o carinah in
trgovini (GATT) (Uradni list RS, št. 111/01 in
23/02) objavlja Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja

rezultate
o izbiri naslednjih najugodnejših

ponudnikov za razdelitev dela
carinskih kvot, ki se deli po metodi

dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
razpisanih carinskih kvot

Agencija Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) objavlja v skladu z zad-
njim odstavkom 7. člena in v skladu z zad-
njim odstavkom 9. člena Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
(Uradni list RS, št. 107/01) naslednje re-
zultate razpisa:

GATT
1101 00 Pšenica ali moka iz meša-  Količina 6.000 t rok do: 30. 6. 2002

nice žit na podlagi pšenice
Zap. št. Naziv podjetja Ponujena Zahtevana

Tarifna oznaka cena (SIT/t) količina (t) Dodeljeno (t)

1. Medex International d.d. 1101 00 15 2.500,00 48,0 48,0
Skupaj: 48,0

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-71647
V skladu z 23., 39. in 40. členom Ured-

be o programih kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
34/02), Uredbo o spremembah in dopolni-
tvah uredbe o programih kmetijske struktur-
ne politike in kmetijske politike razvoja po-
deželja za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 48/02) in Odlokom o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za pro-
računsko leto 2002 (Uradni list RS, št.
34/02) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje uvajanja razvojnega

programa CRPOV za leto 2002
I. Predmet javnega razpisa je dodelitev

nepovratnih sredstev za enoletno uvajanje
CRPOV in izdelavo razvojnega programa
CRPOV.

Sredstva za ta namen so zagotovljena z
Uredbo o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja pode-
želja za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 34/02) in Odlokom o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kme-
tijske politike razvoja podeželja za prora-
čunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02)
na proračunski postavki 2429 – Inovativni
programi za razvoj podeželskih ekonomij.
Višina sredstev za ta namen v letu 2002 je
20,000.000 SIT.

II. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem

javnem razpisu so občine, ki izpolnjujejo
pogoje, določene v tem razpisu in bodo
vključene v CRPOV.

III. Pogoji za pridobitev sredstev:
a) upravičenec mora vložiti vlogo na

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni;

b) območje, ki je vključeno v izdelavo
razvojnega programa CRPOV, še ni vključe-
no v CRPOV;

c) upravičenec mora imeti izdelan načrt
(dispozicijo) programa CRPOV;

d) upravičenec mora zagotoviti najmanj
50% lastnega deleža sredstev;

e) upravičenec mora zagotoviti usklaje-
nost razvojnega programa CRPOV z drugi-
mi razvojnimi programi občine;

f) upravičenec mora izkazati pozitivno re-
alizacijo dosedanjih uvajalnih programov
CRPOV, v primeru da so bili na območju
občine ti že uvedeni;

g) območje, ki bo vključeno v program
CRPOV ne sme obsegati celotne občine
(razen v primeru, če občino sestavljajo naj-
več tri naselja);

IV. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za

isti program samo iz enega ukrepa.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki

je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.

Sredstva se ne dodelijo upravičencem,
ki so v postopku vračanja sredstev po po-
godbah o sofinanciranju programov razvoja
podeželja.

Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj
območja Republike Slovenije.

V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Sredstva za izdelavo razvojnega progra-

ma CRPOV se upravičencem dodelijo za so-
financiranje stroškov izdelave razvojnega pro-
grama v višini 50% vrednosti programa na
osnovi izstavljenega zahtevka s prilogami:

– poročilo o opravljenem delu izvajalca,
potrjeno s strani upravičenca;

– izstavljeni računi izvajalca za opravlje-
na dela, potrjenih s strani upravičenca, z
dokazilom o njihovem plačilu;

– izdelan razvojni program CRPOV, po-
trjen s strani občinskega sveta.

VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko kori-

stili na podlagi sklenjenih pogodb. Dina-

mika porabe sredstev bo določena s po-
godbo.

Pred vložitvijo zahtevka mora upraviče-
nec predložiti naslednja dokazila:

– dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;

– pogodbo z izbranim izvajalcem;
– dokazilo o zaključeni finančni konstruk-

ciji s točno navedbo virov financiranja.
Zahtevke za izplačilo morajo predložiti

na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja najkasneje do 30. 11. 2002, v
primeru dvoletnih pogodb pa najkasneje do
30. 11. 2003.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje uvajalnih progra-

mov CRPOV so:
– Dispozicija projekta – skladnost z uve-

ljavljeno metodologijo:
– ustreznost ciljev,
– celostni pristop,
– ustreznost predvidenih metod dela,
– razvojna vizija in razvojni motiv,
– oblikovanje inicialne skupine;
– Značilnosti območja:
– izkazane značilnosti, ki nakazujejo več

skupnih interesov,
– zaokroženost in primerna velikost ob-

močja,
– kulturna in naravna dediščina;
– Druge značilnosti vloge:
– stopnja motiviranosti prebivalstva ob-

močja,
– stopnja pripravljenosti za zagon pro-

jekta,
– območje spada v občino, ki še nima

programov CRPOV,
– predvidenost komasacije.
Komisija bo ocenila vse pravočasne in

popolne vloge. Način ocenjevanja je razvi-
den iz razpisne dokumentacije. Prednost pri
dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim
številom točk do porabe sredstev. Vloge z
nižjim številom točk bodo zavrnjene.

VIII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
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vključno 8. 7. 2002, vsak delavnik med 9.
in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in
16. uro, v sobi št. 119 na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljublja-
na, Dunajska 160, ali na elektronskem na-
slovu: irena.zeleznikar@gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktna oseba Hermina
Oberstar, tel. 01/478-92-21, prav tako
vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sre-
do pa tudi med 14. in 16. uro.

IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno

pošto na naslov Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, do 8. 7. 2002 (velja
poštni žig).

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis 2429«.

X. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 11. 7. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi št.
124 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila ko-
misija, ki jo za ta namen imenuje direktor
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavrže, neu-
temeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih
dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se
tudi vse vloge vložene v nepravilno oprem-
ljenih ovojnicah.

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o

vlogah direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka z odločbo. Istoča-
sno bodo upravičenci pozvani tudi k podpi-
su pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisa-
ne pogodbe se šteje, da so odstopili od
zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka
se lahko vloži pritožba v roku 8 dni od dne-
va vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vlo-
žene pritožbe se zavržejo. Pritožba se poš-
lje priporočeno po pošti na ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-71650
V skladu z 22., 39. in 40. členom Ured-

be o programih kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
34/02), Uredbo o spremembah in dopolni-
tvah uredbe o programih kmetijske struktur-
ne politike in kmetijske politike razvoja po-
deželja za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 48/02) in Odlokom o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za pro-
računsko leto 2002 (Uradni list RS, št.

34/02) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov

prostorskega urejanja – obnova vasi za
leto 2002

I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za sofinanciranje investicij:
a) urbanistično urejanje vaških središč;
b) prostorsko preureditev vasi, optimiza-

cijo lokacij kmetij na območju vasi in ostalih
pomembnih objektov v vasi;

c) obnavljanje in urejanje zgradb sku-
pnega pomena (npr. večnamenski vaški ob-
jekti, prostori za trženje lokalnih izdelkov,
info centri, spominske sobe, vaški muzeji in
drugo);

d) urejanje površin, ki so skupnega po-
mena (npr. avtobusna postajališča, igrišča,
itd.);

e) obnovo stanovanjskih hiš in gospo-
darskih objektov v smislu obnove stavbne
dediščine, vendar investicija ne sme pov-
zročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti.

Sredstva za ta namen so zagotovljena z
Uredbo o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja pode-
želja za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 34/02) in Odlokom o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kme-
tijske politike razvoja podeželja za prora-
čunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02)
na proračunski postavki 1458 – Obnova
vasi. Višina sredstev za ta namen v letu 2002
je 183,024.991 SIT.

II. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem

javnem razpisu so občine, vključene v pro-
gram celostnega razvoja podeželja in obno-
ve vasi (v nadaljnjem besedilu: CRPOV) ali v
program vinskih turističnih cest (v nadalj-
njem besedilu: VTC) ali v druge razvojne
programe podeželja, ki jih spodbuja MKGP
(v nadaljnjem besedilu: RPP) in izpolnjujejo
pogoje, določene v tem razpisu.

III. Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec mora vložiti vlogo na

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni;

– vas oziroma objekt mora biti vključen v
program celostnega razvoja podeželja in
obnovo vasi (v nadaljnjem besedilu: CRPOV)
ali v program vinskih turističnih cest (v na-
daljnjem besedilu: VTC) ali v druge razvojne
programe podeželja, ki jih spodbuja MKGP
(v nadaljnjem besedilu: RPP);

– investicija mora biti v skladu s priorite-
to v programu CRPOV, VTC, RPP;

– upravičenec mora predložiti gradbeno
dokumetacijo oziroma ustrezna dovoljenja;

– upravičenec mora predložiti investicij-
ski program v skladu s predpisi o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja;

– upravičenec mora predložiti finančni
načrt s terminskim planom koriščenja sred-
stev;

– upravičenec mora predložiti dokazilo
o zagotovitvi lastnega deleža sredstev (pred-
videni viri: občinski, lastni,…);

– upravičenec mora naknadno predložiti
soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
v skladu s predpisi o financiranju občin.

IV. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za

isto investicijo samo iz enega ukrepa.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki

je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.

Sredstva se ne dodelijo upravičencem,
ki so v postopku vračanja sredstev po po-
godbah o sofinanciranju programov razvoja
podeželja.

Sredstva se ne dodelijo za investicije zu-
naj območja Republike Slovenije.

V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Sredstva se upravičencem dodelijo za

sofinanciranje stroškov investicije v višini
50% vrednosti investicije oziroma za name-
ne pod a), b), c), d) iz točke I. tega javnega
razpisa največ 20,000.000 SIT in največ
6,000.000 SIT za namen e) iz I. točke tega
javnega razpisa. Sredstva se izplačajo na
osnovi izstavljenega zahtevka s prilogami:

– poročilo o opravljenem delu izvajalca,
potrjeno s strani upravičenca,

– izstavljeni računi izvajalca za opravlje-
na dela, z dokazilom o plačilu.

VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili

na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika po-
rabe sredstev bo določena s pogodbo.

Pred vložitvijo zahtevka mora upraviče-
nec predložiti naslednja dokazila:

– soglasje ministrstva pristojnega za fi-
nance;

– dokazilo o zaključeni finančni konstruk-
ciji s točno navedbo virov financiranja;

– dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;

– pogodbo z izbranim izvajalcem.
Zahtevke za izplačilo morajo predložiti

na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja najkasneje do 30. 10. 2002, v
primeru dvoletnih pogodb pa najkasneje do
30. 10. 2003.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje programov obno-

ve vasi so:
– ureditev vasi glede na izgled vasi in

funkcionalnost rešitve;
– motivacijska vloga naložbe za uresni-

čevanje razvojnega projekta in pomen za
kontinuiteto razvojnega projekta;

– pomembnost naložbe za večje število
ljudi;

– izkazan delež lastne udeležbe kraja-
nov pri investiciji;

– vpliv geografske lege vasi;
– dodatni kriteriji (lokacija kandidira pr-

vič (takoj po zaključenem uvajalnem progra-
mu), vas je vključena v projekt Moja dežela
gostoljubna in urejena (projekt Turistične
zveze Slovenije)).

Komisija bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Način ocenjevanja je razvi-
den iz razpisne dokumentacije. Prednost
pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z
večjim številom točk do porabe sredstev.
Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnje-
ne.

VIII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije
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Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 8. 7. 2002, vsak delavnik med 9.
in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in
16. uro, v sobi št. 119 na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljublja-
na, Dunajska 160, ali na elektronskem na-
slovu: irena.zeleznikar@gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktna oseba Ariana
Libertin, tel. 478-92-22, prav tako vsak de-
lavnik med 9. in 12. uro vsako sredo pa tudi
med 14. in 16. uro.

IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno

pošto na naslov Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, do 8. 7. 2002 (velja
poštni žig).

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis 1458«.

X. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 11. 7. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi št.
124 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila ko-
misija, ki jo za ta namen imenuje direktor
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavrže, neu-
temeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih
dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se
tudi vse vloge vložene v nepravilno oprem-
ljenih ovojnicah.

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o

vlogah direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka z odločbo. Istoča-
sno bodo upravičenci pozvani tudi k podpi-
su pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisa-
ne pogodbe se šteje, da so odstopili od
zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka
se lahko vloži pritožba v roku 8 dni od dne-
va vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vlo-
žene pritožbe se zavržejo. Pritožba se poš-
lje priporočeno po pošti na ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-71651
V skladu z 27., 39. in 40. členom Ured-

be o programih kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
34/02), Uredbo o spremembah in dopolni-
tvah uredbe o programih kmetijske struktur-
ne politike in kmetijske politike razvoja po-
deželja za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 48/02) in Odlokom o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike in

kmetijske politike razvoja podeželja za pro-
računsko leto 2002 (Uradni list RS, št.
34/02) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje podpor ekonomski
diverzifikaciji podeželja – alternativni

dohodkovni viri za leto 2002
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za sofinanciranje investicij:
1. sofinanciranje turizma na kmetiji:
A) izgradnja ali obnova osnovnih in

spremljajočih prostorov ter nakup opreme
za opravljanje turistične dejavnosti na kmeti-
jah z nastanitvijo;

B) izgradnja ali obnova osnovnih prosto-
rov in nakup opreme za opravljanje turistič-
ne dejavnosti na kmetijah brez nastanitve;

2. sofinanciranje domače obrti na kmetiji:
a) ureditev oziroma preureditev delavnic

v obstoječih ali novih objektih;
b) nakup opreme, potrebne za opravlja-

nje domače obrti;
c) ureditev in oprema razstavnega in pro-

dajnega prostora ter skladiščnih prostorov.
Sredstva za ta namen so zagotovljena z

Uredbo o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja pode-
želja za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 34/02) in Odlokom o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kme-
tijske politike razvoja podeželja za prora-
čunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02)
na proračunski postavki 2470 – Podpore
ekonomski diverzifikaciji podeželja – alter-
nativni dohodkovni viri. Višina sredstev za ta
namen v letu 2002 je 86,746.811 SIT.

II. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem

javnem razpisu so kmetije z naslovom v Re-
publiki Sloveniji. Za kmetijo lahko vloži vlo-
go za pridobitev sredstev samo ena fizična
oseba, ki je za to pooblaščena (nosilec kme-
tijskega gospodarstva). Nosilec kmetijske-
ga gospodarstva mora vlogi priložiti poobla-
stila morebitnih solastnikov kmetije. Nosilec
kmetijskega gospodarstva mora biti lastnik
ali zakupnik kmetije in se mora za svoj ra-
čun ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo (imeti
mora status kmeta po predpisih o kmetij-
skih zemljiščih).

Kmetije morajo biti zunaj območja VTC
(Vinsko turistične ceste) ali RPP (Razvojni
programi podeželja, ki jih izvaja ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo in prehrano).

III. Splošni in posebni pogoji dodeljeva-
nja sredstev

Splošni pogoji za upravičenca:
1. vlogo mora vložiti na obrazcu, ki je

sestavni del razpisne dokumentacije z vse-
mi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v
njej navedeni;

2. biti mora vpisan v evidenco kmetijskih
gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo, pristoj-
no za kmetijstvo in prehrano;

3. poslovni načrt mora biti izdelan v skla-
du z metodologijo kmetijsko svetovalne slu-
žbe, in sicer za čas izvajanja investicije ozi-
roma najmanj za obdobje vračanja posojila
(v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi
osnovna dejavnost);

4. predložiti mora dokazila o finančnem
stanju;

5. predložiti mora mnenje kmetijske sve-
tovalne službe o nameravani investiciji;

6. imeti mora registrirano dopolnilno de-
javnost oziroma mora zagotoviti, da bo naj-
pozneje eno leto po zaključku investicije
registriral dopolnilno dejavnost pri ustrez-
nem upravnem organu;

7. predložiti mora gradbeno dokumenta-
cijo oziroma ustrezna dovoljenja, kolikor gre
za gradbene ukrepe;

8. ob zaključku investicije morajo biti iz-
polnjene vse predpisane zahteve na podro-
čju dopolnilnih dejavnosti;

9. po zaključku investicije se morajo vo-
diti poslovne knjige in evidence v skladu s
predpisi o poslovnih knjigah in drugih dav-
čnih evidencah (Odredba o poslovnih knji-
gah in drugih davčnih evidencah – Uradni
list RS, št. 77/96);

10. v primeru domače obrti na kmetiji
morajo predložiti potrdilo Obrtne zbornice
Slovenije, da gre za izdelek domače obrti;

11. upravičenec, ki po tem razpisu prej-
me sredstva za investicijo, mora opravljati
dejavnost, za katero so mu bila sredstva
dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zad-
njem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne
sme uvajati bistvenih sprememb oziroma od-
tujiti investicije ali jo uporabljali v nasprotju z
namenom dodeljenih sredstev.

Kot bistvene spremembe se štejejo spre-
membe, ki:

– bistveno vplivajo na naravo investicije
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski
družbi ali javni instituciji neupravičeno pre-
dnost,

– so posledica spremembe v naravi la-
stništva infrastrukturnega objekta ali prene-
hanja oziroma spremembe kraja sofinanci-
ranja proizvodne dejavnosti.

Določbe ne veljajo v primeru višje sile.
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler
trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pred-
videti in katerih posledic ni mogoče odvrniti
(smrt, 80% invalidnost, potres, udar strele,
samovžig, plaz, poplava).

O bistvenih spremembah ali nastopu vi-
šje sile mora upravičenec nemudoma obve-
stiti Agencijo Republike Slovenije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja.

Posebni pogoji za upravičenca:
1. v primeru turizma mora upravičenec

zagotoviti skupno največji fizični obseg, do-
ločen s predpisi o dopolnilni dejavnosti na
kmetiji;

2. v primeru turizma na kmetiji iz prve
alinee I. točke tega javnega razpisa morajo
imeti upravičenci pri investicijah v ureditev
prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov
(savna, fitness, bazen in teniško igrišče) za-
gotovljenih vsaj 10 ležišč.

IV. Omejitve
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za

isto investicijo samo iz enega ukrepa.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki

je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.

Sredstva se ne dodelijo za investicije zu-
naj območja Republike Slovenije.

V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
A) Splošni finančni pogoji
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Sredstva se upravičencem dodelijo za
sofinanciranje stroškov investicije v višini
50% investicijske vrednosti projekta oziro-
ma največ 15,000.000 SIT v primeru turi-
zma na kmetiji in največ 5,000.000 SIT v
primeru domače obrti na kmetiji. Sredstva
se izplačajo na osnovi izstavljenega zahtev-
ka s prilogami:

– poročilo o opravljenem delu izvajalca,
potrjeno s strani upravičenca;

– plačani računi ali potrjene in plačane
gradbene situacije.

Sredstva se bodo dodelila le za vlaga-
nja, ki se niso pričela izvajati največ eno leto
pred objavo tega javnega razpisa.

Sredstva se dodelijo samo v primeru, če
je skupna vrednost investicije vsaj
1,000.000 SIT.

B) Sredstva se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih

zgradb,
– ureditev prostorov za predelavo živil,
– nakup rabljene opreme,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvo-

zu,
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdr-

ževanja in najema),
– bančne stroške in stroške garancij,
– presežek nad 12% priznanih stroškov

investicije za plačilo storitev arhitektov, in-
ženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in
ekonomske upravičenosti, nakup patentov
in licenc, ki so neposredno povezani z izva-
janjem projekta (priznajo se stroški do naj-
več 12%),

– stroške promocije.
VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili

na podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika po-
rabe sredstev bo določena s pogodbo.

Pred vložitvijo zahtevka mora upraviče-
nec predložiti naslednja dokazila:

– dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;

– pogodbo z izbranim izvajalcem.
Zahtevke za izplačilo morajo predložiti

na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja najkasneje do 30. 10. 2002, v
primeru dvoletnih pogodb pa najkasneje do
30. 10. 2003.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje investicij so:
– ekonomska upravičenost investicije,
– vpliv naložbe na nove možnosti stalne

ali dodatne zaposlitve,
– vpliv naložbe na popestritev ponudbe

na ožjem območju investicije,
– vpliv naložbe na povečanje osnovne

dejavnosti na kmetiji,
– vpliv lokacije naložbe (v primeru turi-

zma) oziroma vpliv kakovosti izdelka (v pri-
meru obrti).

Komisija bo ocenila vse pravočasne in
popolne vloge. Način ocenjevanja je razvi-
den iz razpisne dokumentacije. Prednost
pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z
večjim številom točk do porabe sredstev.
Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnje-
ne.

VIII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 8. 7. 2002, vsak delavnik med 9.
in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in

16. uro v sobi št. 119 na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljublja-
na, Dunajska 160, ali na elektronskem na-
slovu: irena.zeleznikar@gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktna oseba Ariana
Libertin, tel. 01/478-92-22, prav tako vsak
delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa
tudi med 14. in 16. uro.

IX. Rok za predložitev vlog
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno

pošto na naslov Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, do 8. 7. 2002 (velja
poštni žig).

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis 2470«.

X. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 11. 7. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi št.
124 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila ko-
misija, ki jo za ta namen imenuje direktor
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavrže, neu-
temeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je pet dni od dneva prejema po-
ziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih
dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se
tudi vse vloge vložene v nepravilno oprem-
ljenih ovojnicah.

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o

vlogah direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka z odločbo. Istoča-
sno bodo upravičenci pozvani tudi k podpi-
su pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisa-
ne pogodbe se šteje, da so odstopili od
zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se
lahko vloži pritožba v roku 8 dni od dneva
vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vlo-
žene pritožbe se zavržejo. Pritožba se poš-
lje priporočeno po pošti na ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-71652
V skladu z 29., 39. in 40. členom Ured-

be o programih kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
34/02), Uredbo o spremembah in dopolni-
tvah uredbe o programih kmetijske struktur-
ne politike in kmetijske politike razvoja po-
deželja za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 48/02) in Odlokom o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za pro-
računsko leto 2002 (Uradni list RS, št.
34/02) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis za leto 2002
Ukrepi prostorskega urejanja – Razvoj

infrastrukture, povezane z razvojem
kmetijstva

I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za sofinanciranje investicij v:
A) cestno infrastrukturo: novogradnje in

rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti;
B) tematske poti: ureditev in izgradnja

tematskih poti za izboljšanje turistične in-
frastrukture kot so pohodne, učne, gozdne,
jahalne, kolesarske poti in pohodniške poti;

C) vodovodna infrastruktura: ureditev vo-
dne infrastrukture na podeželju za preskrbo
s pitno vodo, in sicer iskanje novih vodnih
virov, posodobitev obstoječih vodovodnih
sistemov in novogradnjo vodovodnih siste-
mov.

Sredstva za ta namen so zagotovljena z
Uredbo o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja pode-
želja za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 34/02) in Odlokom o višini sredstev za
ukrepe kmetijske strukturne politike in kme-
tijske politike razvoja podeželja za prora-
čunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02)
na proračunski postavki 3804 – Razvoj in-
frastrukture, povezane z razvojem kmetij-
stva.Višina sredstev za ta namen v letu 2002
je 235,184.000 SIT, sicer za:

– rekonstrukcije in novogradnje cestne
infrastrukture na podeželju: 150,184.000
SIT;

– ureditev tematskih poti: 15,000.000
SIT;

– vodno infrastrukturo na podeželju za
preskrbo s pitno vodo: 70,000.000 SIT.

II. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem

javnem razpisu so občine, ki so na obmo-
čjih projektov CRPOV ali VTC in so hkrati
izven območij, kjer so v teku programi RPP
(Razvojni programi podeželja), vodeni na Mi-
nistrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (MKGP).

III. Pogoji za pridobitev sredstev:
1. upravičenec mora vložiti vlogo na

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni;

2. investicija mora biti v skladu s priorite-
to v programu CRPOV ali VTC;

3. imeti mora izdelan investicijski pro-
gram v skladu s predpisi o enotni metodolo-
giji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja;

4. predložiti mora projektno dokumenta-
cijo in ustrezna dovoljenja, v kolikor gre za
gradbene ukrepe;

5. predložiti mora soglasje ministrstva,
pristojnega za finance, v skladu z Zakonom
o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94);

6. predložiti mora dokazila, da je bil po-
stopek izbire izvajalca izveden v skladu z
Zakonom o javnih naročilih in pogodbo z
izbranim izvajalcem (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00 in 30/01);

7. v primeru vodovodne infrastrukture
mora priložiti potrdilo o zdravstveni ustrez-
nosti pitne vode IZV(Inštitut za varovanje
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zdravja Republike Slovenije ali območnega
ZZV (Zavod za zdravstveno varstvo);

8. predložiti mora dokazila o zagotovitvi
lastnega deleža sredstev.

IV. Omejitve
Splošne omejitve za pridobivanje sred-

stev
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za

isto investicijo samo iz enega ukrepa.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki

je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije.

Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj
območja Republike Slovenije.

Sredstva se ne dodelijo upravičencem,
ki so v postopku vračanja sredstev po po-
godbah o sofinanciranju programov razvoja
podeželja.

Posebne omejitve
Ne podpira se:
– izgradnja vodovodne infrastrukture, če

je namenjena samo za oskrbo mest,
– pri cestni infrastrukturi: izgradnja sa-

mo pomožnih objektov, npr. mostu.
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
A) Splošni finančni pogoji
Višina podpore znaša 25% priznane in-

vesticijske vrednosti oziroma največ
12,000.000 SIT v primeru cestne infras-
trukture, največ 2,000.000 SIT v primeru
tematskih poti in največ 24,000.000 SIT v
primeru vodovodne infrastrukture.

Skupna vrednost investicije mora znašati
vsaj 1,000.000 SIT.

Sredstva se izplačajo na osnovi izstavlje-
nega zahtevka upravičenca za izplačilo sred-
stev. Zahtevku mora upravičenec priložiti
izstavljene račune izvajalca ali potrjene grad-
bene situacije skupaj z dokazili o plačilu.

B) Stroški, ki so izključeni iz sofinancira-
nja:

– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih
zgradb, ne glede na to ali se po zakupu
lastništvo prenese na zakupnika;

– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvo-

zu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdr-

ževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške za plačilo storitev arhitektov,

inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti
in ekonomske upravičenosti, nakupe paten-
tov in licenc, ki so neposredno povezani z
izvajanjem projekta in presegajo 12% priz-
nanih stroškov investicije;

– stroške promocije.
VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na

podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika pora-
be sredstev bo določena s pogodbo. Pred
vložitvijo zahtevka mora upravičenec pre-
dložiti:

– soglasje ministrstva, pristojnega za fi-
nance, v skladu z Zakonom o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94);

– dokazila, da je bil postopek izbire izva-
jalca izveden v skladu z Zakonom o javnih
naročilih in pogodbo z izbranim izvajalcem
(Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in
30/01).

Zahtevke za izplačilo morajo upravičenci
predložiti na ARSKTRP najkasneje do 30.

10. 2002, v primeru dvoletnih pogodb pa
najkasneje do 30. 10. 2003.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so:
– prioriteta izvedbe investicije po planu

občine za tekoče leto,
– pomen za ohranjanje poseljenosti po-

deželja,
– delež lastne udeležbe krajanov pri in-

vesticiji ter
– dodatni kriteriji: obmejna območja, ob-

močja s posebnimi razvojnimi problemi.
Komisija bo ocenila vse pravočasne in

popolne vloge. Način ocenjevanja je razvi-
den iz razpisne dokumentacije. Prednost
pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z
večjim številom točk do porabe sredstev.
Vloge z nižjim številom točk bodo zavrnje-
ne.

VIII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 8. 7. 2002, vsak delavnik med 9.
in 10. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in
15. uro, v sobi št. 119 na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljublja-
na, Dunajska 160, ali na elektronskem na-
slovu: irena.zeleznikar@gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktna oseba Metka
Cerjak, tel. 01/478-93-50, vsak delavnik
med 9. in 10. uro, vsako sredo pa tudi med
14. in 16. uro.

IX. Rok za predložitev vlog
Vlogo je potrebno poslati na predpisa-

nem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, s priporočeno pošto na na-
slov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub-
ljana, do vključno 8. 7. 2002 (velja poštni
žig).

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis 3804 – Infrastruktura«.

X. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 11. 7. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi št.
124 na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila ko-
misija, ki jo za ta namen imenuje direktor
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavržejo, ne-
utemeljene pa zavrnejo. Vlagatelje nepopol-
nih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 5 dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vla-
gatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih
dopolni neustrezno, se zavržejo. Zavržejo
se tudi vse vloge, ki bodo vložene v nepra-
vilno opremljenih ovojnicah.

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o

vlogah direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka z odločbo. Istoča-
sno bodo upravičenci pozvani tudi k podpi-
su pogodb. Če se upravičenci v roku 8 dni
od prejema odločbe ne odzovejo na poziv

se šteje, da so odstopili od zahteve za pri-
dobitev nepovratnih sredstev.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka
se lahko vloži pritožba v roku 8 dni od dne-
va vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vlo-
žene pritožbe se zavržejo. Pritožba se poš-
lje priporočeno po pošti na ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-71653
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
(ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, ob-
javlja na podlagi 13., 39. in 40. člena Ured-
be o programih kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja
za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
34/02), Uredbe o spremembah in dopol-
nitvah uredbe o programih kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 48/02), 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) ter Zakona o izvrševanju proraču-
na RS za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS,
št. 103/01)

javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za

izvedbo komasacij
I. Predmet javnega razpisa
I.A Predmet javnega razpisa so komasa-

cije, ki izpolnjujejo vsaj enega od sledečih
kriterijev:

1. so posledica izgradnje infrastruktur-
nih objektov (železniških prog, avtocest, vo-
dnih zadrževalnikov itd), za tisti del, ki pre-
sega obveznosti investitorja gradnje infras-
trukturnih objektov, vendar predstavlja smi-
selno zaključeno celoto tega območja;

2. so na območju izgradnje namakalnih
sistemov oziroma drugih agrarnih operacij;

3. se na določenem območju uvajajo
prvič;

4. so na območjih, kjer so pravnomočno
zaključeni postopki denacionalizacije;

5. so na območjih z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 4 parcele na
ha).

I.B Za ta namen se iz proračuna RS v
letu 2002 namenijo nepovratna sredstva iz
proračunske postavke 2430 – Komasacije
in sanacija nedokončanih komasacij, okvir-
no v višini do 63,847.382 SIT, v letu 2003
pa okvirno v višini do 126,000.000 SIT.

II. Upravičenci so občine, v katerih se
bodo izvajale komasacije.

III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
1. upravičenec mora vložiti vlogo na raz-

pisnem obrazcu 1, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije ter vse potrebne priloge
in dokazila, ki so v njej navedena;

2. predložitev kopije zemljiško-katastr-
skega načrta z izrisanimi predvidenimi me-
jami komasacijskega območja in prikazom
obstoječega lastninskega stanja;

3. predložitev izvlečka iz planskega akta
lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasa-
cijsko območje;
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4. predložitev predloga idejne zasnove
ureditve komasacijskega območja, ki ga se-
stavljata tekstualni del in grafični del;

5. predložitev primerjalne analize koma-
sacije;

6. predložitev izjave upravičenca, da pre-
vzema pravice, obveznosti in odgovornosti,
ki izhajajo iz investitorstva komasacije;

7. predložitev izjave upravičenca o za-
gotovitvi sredstev za posledično nastalo in-
frastrukturo, predvideno v idejni zasnovi ko-
masacije;

8. predložitev dokazila, da so bila dela
ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila;

9. predložitev dokazila, da bodo opera-
tivna in geodetska dela na komasacijskih
območjih izvajala geodetska podjetja, ki so
vpisana v imenik geodetskih podjetij v skla-
du s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepre-
mičnin, državne meje in prostorskih enot;

10. predložitev finančne konstrukcije po-
krivanja stroškov;

11. predložitev pravnomočne odločbe o
uvedbi komasacijskega postopka.

12. upravičenec mora vse priloge, ki ni-
so originalne, ustrezno overiti.

IV. Omejitve
Splošne omejitve za pridobivanje sred-

stev
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za

isti namen samo enkrat.
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj

območja Republike Slovenije.
V. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Sredstva se izplačajo na osnovi zahtev-

ka za izplačilo sredstev. Zahtevku za izplači-
lo sredstev mora upravičenec priložiti raču-
ne oziroma začasno ali končno situacijo,
potrjeno/e od zastopnika upravičenca in
osebe, določene za nadzor nad izvajanjem
del ter pooblastila Agenciji RSKTRP za na-
kazilo sredstev izvajalcu del.

VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na

podlagi sklenjenih pogodb. Dinamika pora-
be bo določena s pogodbo. Zahtevke za
izplačilo morajo upravičenci predložiti na
ARSKTRP do 20. 11. 2002, v primeru dvo-
letnih pogodb pa najkasneje do 20. 11.
2003.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Komasacija:
1. je posledica izgradnje infrastrukturnih

objektov (železniških prog, avtocest, vodnih
zadrževalnikov itd), za tisti del, ki presega
obveznosti investitorja gradnje infrastruktur-
nih objektov, vendar predstavlja smiselno
zaključeno celoto tega območja;

2. je na območju izgradnje namakalnih
sistemov oziroma drugih agrarnih operacij;

3. se na določenem območju uvaja pr-
vič;

4. je območjih, kjer so pravnomočno za-
ključeni postopki denacionalizacije;

5. je na območjih z izrazito neugodno
posestno strukturo (več kot 4 parcele na
ha) v smislu racionalizacije in optimalizacije
kmetijske proizvodnje.

Podrobnejši pogoji in merila so oprede-
ljeni v razpisni dokumentaciji.

VIII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do

vključno 8. 7. 2002, vsak delavnik med 9.
in 10. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in
15. uro, v sobi št. 117 na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljublja-
na, Dunajska 160, ali na elektronskem na-
slovu: irena.zeleznikar@gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktna oseba Metka
Cerjak, tel. 01/478-93-50, prav tako vsak
delavnik med 9. in 10. uro.

IX. Rok za predložitev vlog
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno

pošto na naslov Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, do vključno 8. 7. 2002
(velja poštni žig).

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis 2430-komasacije«.

X. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 12. 7. 2002 ob 10. uri, v sobi št. 124
na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Pri-
spele vloge bo pregledala in ocenila razpi-
sna komisija (komisija), ki jo za ta namen
imenuje direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja v soglasju z minis-
trom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavrže, neu-
temeljene pa se zavrne. Vlagatelje nepopol-
nih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni
neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse
vloge, vložene v nepravilno opremljenih
ovojnicah.

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije, odloči o vlo-

gah direktorica Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, z odločbo o izbiri v roku
45 dni od odpiranja vlog. Istočasno bodo upra-
vičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če se
upravičenci v roku 8 dni ne odzovejo na poziv,
se šteje, da so odstopili od zahteve za pridobi-
tev nepovratnih sredstev.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se
lahko vloži pritožba v roku 8 dni od dneva
vročitve odločbe vlagatelju. Pritožba se poš-
lje priporočeno po pošti na ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 329-10-1/2002 Ob-71654
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, Ljubljana, objavlja, na podlagi 15., 39.
in 40. člena Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike raz-
voja podeželja za leto 2002 in 2003 (Ura-
dni list RS, št. 34 /02), Uredbe o spremem-
bah in dopolnitvah uredbe o programih kme-
tijske strukturne politike in kmetijske politi-
ke razvoja podeželja za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 48/02), Odloka o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne po-
litike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS,
št. 34/02)

javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za

urejanje pašnikov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev, ki se bodo dodelila za
ureditev pašnikov, za nadzorovano pašo
na območju Republike Slovenije, urejenih
v letu 2002.

2. Za ta ukrep se iz proračuna RS v letu
2002 namenijo nepovratna sredstva iz pro-
računske postavke 2438, v višini
67,961.632 SIT, z Odlokom o višini sred-
stev za ukrepe kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS,
št. 34/02).

II. Upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu

so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
ter pašne skupnosti po predpisih, ki ureja-
jo kmetijska zemljišča in izpolnjujejo pogo-
je, določene s tem razpisom.

III. Pogoji za dodelitev sredstev
Upravičenec mora vložiti vlogo na razpi-

snem obrazcu št. 1 “Vloga za sofinancira-
nje urejanja pašnikov”, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije ter vse potrebne
priloge in dokazila, ki so v njem navedeni.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
1. predložitev ustreznega načrta inve-

sticije;
2. predložitev plačanih računov;
3. v primeru urejanja pašnikov za goji-

tvene živali, je potrebno predložiti:
– projekt gojitve živali,
– pravnomočno odločbo o izvedbi del

in tehnični dokument v skladu s predpisi o
ohranjanju narave.

IV. Omejitve
Upoštevale se bodo vloge za pašnike v

velikosti od 2 do 30 ha. Pri vlogah za pa-
šnik katerega površina bo večja od 30 ha,
pa se bo upoštevala površina v velikosti 30
ha.

Največja in najmanjša obtežba pašnika
v posameznem območju znaša:

1. pogoji za pašnike v gorsko višinskem,
kraškem območju in za strme kmetije:

a) lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) najmanjša obtežba na vsa kmetijska
zemljišča v uporabi je 0,5 GVŽ/ha, najve-
čja pa 2,0 GVŽ/ha;

2. pogoji za pašnike na gričevnato hri-
bovitem območju in na območju z omejeni-
mi dejavniki:

a) lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) najmanjša obtežba na vsa kmetijska
zemljišča v uporabi je 0,5 GVŽ/ha, najve-
čja pa 2,5 GVŽ/ha;

3. pogoji za pašnike v nižinskem obmo-
čju:

a) lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) najmanjša obtežba na vsa kmetijska
zemljišča v uporabi je 1,5 GVŽ/ha, najve-
čja pa 2,5 GVŽ/ha.

V. Finančni pogoji
1. Merila za višino dodelitve nepovrat-

nih sredstev so:
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Število točk/ha
Območje Vrsta obodne ograje urejenega

pašnika

a) gorsko-višinsko, 2 žična (govedo) 45
kraško, 2 žična + trak (konji) 52
strme kmetije 4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 58

5 žična (drobnica) 65
farmsko pletivo z dodano električno žico na
vrhu in na zunanji strani ograje na višini 30 cm 70
od tal (drobnica - zaščita proti zverem)
7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 77

b) gričevnato-hribovito, 2 žična (govedo) 42
območja z omejenimi 2 žična + trak (konji) 48
dejavniki 4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 54

5 žična (drobnica) 60
farmsko pletivo z dodano električno žico na
vrhu in na zunanji strani ograje na višini 30 cm 65
od tal (drobnica - zaščita proti zverem)
7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 72

c) nižinsko 2 žična (govedo) 35
2 žična + trak (konji) 40
4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 5 žična 45
(drobnica) 50
farmsko pletivo z dodano električno žico na
vrhu in na zunanji strani ograje na 30 cm od 55
tal (drobnica - zaščita proti zverem)
7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 60

Delež dodeljenih sredstev znaša do 30%
priznane vrednosti investicije. Delež 30%
priznane vrednosti investicije se izračuna ta-
ko, da se število doseženih točk na ha ure-
jenega pašnika pomnoži z vrednostjo toč-
ke. Vrednost ene točke za dodelitve nepo-
vratnih sredstev je do 1.000 SIT in jo lahko
komisija v primeru večjega števila zahtev-
kov od razpoložljivih sredstev zniža do naj-
več 700 SIT.

VI. Poraba sredstev
Sredstva bodo upravičenci koristili na

podlagi sklenjenih pogodb. Sredstva bodo
izplačana v 60 dneh po sklenitvi pogodbe,
ki mora biti sklenjena najkasneje do 30. 10.
2002.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo ocenjene na podlagi nasled-

njih meril:
1. število pogodb o najemu zemljišč za

obdobje najmanj 10 let z notarsko overje-
nim podpisom;

2. velikosti novo urejenega pašnika;
3. pašnik, ki ga uporablja registrirana

pašna skupnost;
4. območje ureditve pašnika (gorsko-vi-

šinsko, kraško, strme kmetije, gričevna-
to-hribovito, območja z omejenimi dejavni-
ki, nižinsko).

V primeru večjega števila popolnih vlog
bodo imeli prednost pri dodeljevanju sred-
stev vlagatelji, ki bodo na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, zbrali
večje število točk.

VIII. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisna dokumentacija, je vlagateljem
na voljo vsak dan med 9. in 12. uro v sobi
št. 119 na Agenciji RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Ljubljana, Dunajska 160
in na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih.
Razpisno dokumentacijo lahko posreduje-
mo tudi v elektronski obliki.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
se lahko dobijo na Agenciji Republike Slo-
venije za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska 160, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Janez Lušin, tel. 01/478-92-24,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, ob sre-
dah pa tudi od 14. do 16. ure ali po e-mailu
na naslov: janez.lusin@gov.si.

IX. Rok za predložitev vlog
Vloge je potrebno poslati s priporočeno

pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, do 8. 7. 2002 (velja poštni
žig).

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom »Ne odpiraj – vloga za javni
razpis – urejanje pašnikov«. Vsaka vloga
mora biti v svoji ovojnici, na hrbtni strani
opremljena s točnim naslovom vlagatelja
(ime, priimek, naslov, pošta, poštna števil-
ka).

X. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

dne 11. 7. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi št.
124 na ARSKTRP. Prispele vloge bo pre-
gledala in ocenila komisija, ki jo za ta na-
men imenuje direktor Agencije RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja v soglasju z
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

Prepozno prispele vloge se zavrže, neu-
temeljene pa se zavrne. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne dopol-
ni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Za-
vrže se tudi vse vloge, vložene v nepravilno
opremljenih ovojnicah.

XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije, odloči o

vlogah direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, z odločbo v roku
60 dni od odpiranja vlog in o izboru obvesti
vlagatelje. Istočasno bodo upravičenci poz-
vani tudi k podpisu pogodbe. Če vlagatelj v
roku osem dni od prejema odločbe ne vrne
z njegove strani podpisane pogodbe, se

šteje, kot da je odstopil od zahteve za pri-
dobitev nepovratnih sredstev.

Zoper to odločbo se lahko vloži pritožba
v roku 8 dni od dneva vročitve. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 324-18/2002 Ob-71656
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56-58, na podlagi 67. člena za-
kona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00),
Programa spremljanja kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil za proračunsko leto
2002, sprejetega dne 15. 4. 2002, prora-
čuna Republike 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), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01) in 70. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01 in
103/01) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dopolnitev vlog za
posebne kmetijske pridelke oziroma

živila
skladno z novim pravilnikom o postopkih

za priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št.
44/02) (proračunska postavka 6631 – po-
litika kakovosti na podlagi sprejetega prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2002 ter
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003) v skupni
višini sredstev do 7,000.000 SIT.

1) Namen:
Razpis je del programa katerega namen

je sofinanciranje dopolnitev vlog za pose-
bne kmetijske pridelke oziroma živila (geo-
grafska poimenovanja, tradicionalni ugled,
višja kakovost) skladno s Pravilnikom o po-
stopkih za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 44/02).

Sofinanciranje dopolnitev vlog za pose-
bne kmetijske pridelke oziroma živila ne sme
biti predmet drugih sofinanciranj s strani
MKGP, vključujoč evropsko in mednarodno
pomoč.

Pogoj za prijavo na razpis imajo tisti vla-
gatelji, ki imajo registrirano označbo pore-
kla blaga po zakonu o industrijski lastnini
(Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 -
odl. US in 75/97) ali imajo vlogo (elaborat)
že vložen pri Uradu RS za priznavanje oz-
načb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v
nadaljnjem besedilu: urad).

Višina sofinanciranja je odvisna od števi-
la vlog in izpolnjevanja meril iz točke 3 raz-
pisa, vendar ne more preseči 70% upravi-
čenih stroškov posameznega projekta.

Predmet sofinanciranja je delno povrači-
lo stroškov za:

– strokovni opis kmetijskega pridelka ozi-
roma živila, vključno s surovinami in osnovni-
mi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi ozi-
roma organoleptičnimi značilnostmi;

– pripravo razmejitev geografskega ob-
močja pridelave oziroma predelave za kme-
tijske pridelke oziroma živila z enim od geo-
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grafskih pojmovanj;
– pripravo dokumentacije, ki dokazuje,

da kmetijski pridelek oziroma živilo izvira iz
tega geografskega prostora in utemeljuje
neposredno povezavo s tem geografskim
okoljem ali poreklom (za geografska poime-
novanja);

– pripravo strokovnega opisa postopka
pridelave oziroma predelave oziroma pripra-
ve za trg kmetijskega pridelka oziroma živila
in opis avtentičnih in stalnih lokalnih metod,
če te obstajajo;

– pripravo podrobnih internih pravil za
označevanje določenega posebnega kme-
tijskega pridelka oziroma živila;

– pripravo ukrepov in sredstev, ki bodo
zagotavljali predpisano kakovost posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil;

– pripravo statuta združenja.
Delno povračilo stroškov se bo izvedlo

na podlagi dokazil o opravljenem delu. Ta
dokazila so:

– računi oziroma predračuni zunanjih
strokovnjakov oziroma strokovnih instituciji;

– računi oziroma predračuni laboratori-
jev, ki so opravljali posamezne analize;

– pripravljen elaborat oziroma specifika-
cija.

2) Vloga za ta namen mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živi-

la za katerega je potrebna dopolnitev vloge
(specifikacije);

– ime institucije oziroma strokovnjakov,
ki so izdelali posamezne dopolnitve;

– potrdilo urada, da je vloga (specifika-
cija) vložena na Urad RS za priznavanje oz-
načb kmetijskih pridelkov oziroma živil;

– seznam potrebnih dopolnitev;
– število subjektov v verigi (prideloval-

cev, predelovalcev, trgovcev);
– višino in namen porabe zaprošenih

sredstev – finančno konstrukcijio;
– rok do katerega bo dopolnjena vloga

vložena na Urad za priznavanje označb kme-
tijskih pridelkov oziroma živil oziroma potr-
dilo navedenega urada, da je vloga že po-
polna.

3) Pri izbiri bodo imeli prednost (merila
za izbor):

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov financiranja (do
15 točk);

– upravičenci, ki združujejo večje število
subjektov v verigi (pridelovalcev, predelo-
valcev, trgovcev) (do 15 točk).

4) Popolna pisna vloga za razpis mora
biti dostavljena na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah na kate-
rih je označeno “Ne odpiraj – javni razpis –
posebni kmetijski pridelki in živila”, na hrb-
tni strani pa mora biti naveden poln naslov
pošiljatelja. Upoštevali bomo vloge, ki bodo
prispele na Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano vključno do 28. 6. 2002
do 15. ure.

5) Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
5. 7. 2002 ob 13. uri v sobi 643 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Duna-
jska 56-58 v Ljubljani. Vloge bo pregledala
in ocenila komisija, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

6) Rok dokončanja del je 29. 10. 2002,

to je rok do katerega morajo upravičenci
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano dostaviti zahtevke za izplačilo dode-
ljenih finančnih sredstev skupaj z vsemi do-
kazili o dejansko opravljenih aktivnostih.

7) Minister s sklepom odloči o vloženih
vlogah v roku 45 dni po izteku razpisnega
roka.

8) Razpis ne velja za vino in izdelke iz
vina.

9) Dodatne informacije o razpisu posre-
duje Lucijan Cencič na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.
01/178-90-26 e-pošta: lucijan.cen-
cic@gov.si.

10) Razpisna dokumentacija se dvigne
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljublja-
na, v tajništvu Sektorja za varnost in kako-
vost hrane, soba 601, tel. 01/178-91-26
vsak delavnik od 9. do 15. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 899/2002 Ob-71821
Na podlagi določil 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01), Pravilnika o financiranju in sofinan-
ciranju mednarodnega znanstvenega sode-
lovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99 in 46/01), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republi-
ke Slovenije in Vlado Helenske republike o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
(Ur. l. RS, št. 35/00, MP 10/00) in Proto-
kola drugega zasedanja mešane sloven-
sko-grške komisije za znanstveno in tehno-
loško sodelovanje med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Helenske republike za
obdobje 2001 do 2002 z dne 13. decem-
bra 2002, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-grških znanstveno
tehnoloških projektov za obdobje 2002

do 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo RS za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) v okviru skupnih slovensko-grških
projektov v obdobju od 1. 1. 2003 do 31.
12. 2004 (kratki obiski do 12 dni, dolgi
obiski od enega do 3 mesecev).

3. Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije bo sofinanciralo
obiske v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske raziskovalce v Helenski republiki (Re-
publiki Grčiji),

– stroški bivanja v domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za grške raziskovalce ob obiskih v
Republiki Sloveniji (kratki obiski do 12 dni),

– stroški bivanja v domu podiplomcev in
437 evrov v tolarski protivrednosti za grške
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveni-
ji (dolgi obiski – od enega do 3 mesecev).

Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bi-
vanja v Helenski republiki (Republiki Grčiji)
in prevoznih stroških grških partnerjev ob
obiskih v Republiki Sloveniji dogovoriti s svo-
jimi partnerji.

4. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa so:

– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na posebnih obrazcih;

– projekti so 2-letni;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave

o okolju, informacijskih tehnologijah in avto-
matizaciji, zdravju, materialih, varovanju kul-
turne dediščine;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I);

– vsebine predlogov projektov se mora-
jo navezovati na s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije
sofinancirane projekte temeljnega in aplika-
tivnega raziskovanja, ali financirane progra-
me dela JRO, ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport Republike Slovenije
financirane oziroma odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. okvir-
nem programu EU na področju raziskav,
tehnološkega razvoja in predstavitev) oziro-
ma na s strani Ministrstva za gospodarstvo
Republike Slovenije sofinancirane razvoj-
no-tehnološke projekte (obvezno pri vseh
navesti šifre in naslove projektov), ki zago-
tavljajo osnovni vir financiranja predvidenih
raziskav;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene razi-
skave;

– slovenski in grški nosilec morata vložiti
prijavi sočasno.

5. Merila za izbiro so:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni

in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstvena odličnost in/ali aplikativ-

nost raziskav,
– interes za sodelovanje – komplemen-

tarnost skupin,
– reference raziskovalne skupine,
– vključevanje mladih raziskovalcev,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Vloga za sofinanciranje v dveh izvodih

mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s po-

datki o vlagatelju, nosilcu projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih, vsebino projekta,
obvezno z naslovom v slovenskem in angle-
škem jeziku, ter podatki o grškem partner-
ju,

– kratka življenjepisa slovenskega in gr-
škega nosilca projekta, z najpomembnejši-
mi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se na-
našajo na vsebino projekta,

– navedbo osnovnih virov financiranja ra-
ziskav na slovenski strani,

– pregled predlaganih obiskov za 2 leti,
– opis dosedanjega sodelovanja ter na-

vedbo skupnih publikacij,
– pisno dokazilo o predložitvi vloge na

grški strani.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 30 milijonov SIT.
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8. Predvideni rok začetka izvajanja pro-
jektov je januar 2003.

9. Čas izvajanja sofinanciranja medse-
bojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja)
v okviru skupnih slovensko-grških razisko-
valnih projektov je od 1. 1. 2003 do 31.
12. 2004.

10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
slovensko-grških raziskovalnih projektov za
obdobje 2002 do 2005», morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti na gornji naslov,
ne glede na način prenosa, do vključno če-
trtka, 5. septembra 2002, do 15. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija.

12. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih vlog komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene vlagateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport Republi-
ke Slovenije, v sredo, 11. septembra 2002.

14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni po
3. zasedanju mešane slovensko-grške ko-
misije, predvidoma pred 31. decembrom
2002.

15. Grški partner mora prav tako oddati
prijavo pristojnemu grškemu organu (Mini-
strstvu za razvoj).

16. Podrobnejše informacije: Alenka
Kocjan, tel. 178-46-00/89, elektronska
pošta: alenka.kocjan@gov.si.

Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi
tega javnega razpisa objavljeni tudi na splet-
nih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, kjer lahko vlagatelji tudi
dvignejo razpisno dokumentacijo.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 912/2002 Ob-71822
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg OF, Ljubljana, na
podlagi 27. člena Zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in 9. člena
pravilnika o usposabljanju in vključevanju
mladih raziskovalcev v raziskovalne in viso-
košolske organizacije (Ur. l. RS, št. 48/02)
objavlja

javni razpis
za financiranje usposabljanja mladih

raziskovalcev v letu 2002
1. Ime in naslov uporabnika proračun-

skih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je financiranje usposabljanja
mladih raziskovalcev v raziskovalnih skupi-
nah raziskovalnih in visokošolskih organiza-
cij za pridobitev doktorata znanosti.

3. Pogoji razpisa:
a) Kandidata za mladega raziskovalca (v

nadaljevanju: kandidat) lahko prijavi:
– raziskovalna ali visokošolska organiza-

cija, ki izvaja raziskovalne programe oziro-
ma projekte, ki jih sofinancira ministrstvo,

– raziskovalna skupina mednarodne
medvladne organizacije,

– raziskovalna skupina tuje pravne ose-
be, ki so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci
oziroma je v njihovi večinski lasti in je nacio-

nalnega pomena za ohranjanje Slovencev v
zamejstvu (v nadaljevanju: predlagatelj).

b) Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– je državljan Republike Slovenije ali Slo-
venec brez slovenskega državljanstva, ki se
lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod
enakimi pogoji kot državljan Republike Slo-
venije,

– je tuj državljan, pod pogojem, da se
uporablja načelo vzajemnosti,

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima povprečno študijsko oceno vseh

izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,
– ni starejši od 28 let (v primeru, da je

kandidat brez finančne podpore ministrstva
že opravil študijski program za pridobitev
magisterija, pa ne sme biti starejši od 30).

c) Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obra-
zec (Obrazec: 01-09/02) in samostojne pri-
loge:

– okvirni program raziskovalnega uspo-
sabljanja v raziskovalni skupini,

– seznam raziskovalnih projektov oziro-
ma raziskovalnih programov, ki jih (so)finan-
cira ministrstvo, izvajajo pa se v raziskovalni
skupini,

– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o povprečni oceni dodiplom-

skega študija,
– pisno izjavo organizacije kandidatove

zaposlitve (če to ni raziskovalna oziroma vi-
sokošolska organizacija), da bo kandidata v
času usposabljanja razbremenila delovnih dol-
žnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojne-
ga dela in podiplomskega študija,

– dokazilo o opravljeni diplomi oziroma
zagovoru magisterija je treba dostaviti mini-
strstvu najkasneje do 17. 9. 2002,

– pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabi-
jo za evidence oziroma sezname, določene
s pravilnikom.

4. Merila za ocenjevanje prijav:
a) Ustreznost mentorja se oceni z vidika

mednarodnih znanstvenih referenc in nje-
gove uspešnosti pri prenosu znanja in do-
sedanjem usposabljanju mladih raziskoval-
cev.

Mentor mora izpolnjevati pogoje, dolo-
čene s predpisi s področja raziskovalne

dejavnosti:
– imeti mora doktorat znanosti,
– objavljena znanstvena dela v medna-

rodno priznanih publikacijah, v zadnjih treh
letih,

– biti mora v delovnem razmerju v razi-
skovalni skupini prijavitelja,

– sodelovati mora v raziskovalnem pro-
gramu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem
projektu, ki ga sofinancira ministrstvo.

b) Ustreznost raziskovalne skupine prija-
vitelja se oceni na podlagi:

– znanstvene odličnosti raziskovalne
skupine (glede na kazalce znanstvene uspe-
šnosti),

inovativnosti in njenega pomena za raz-
voj področja,

– povezanosti raziskovalne skupine z
uporabniki,

– rezultatov raziskovalne skupine pri do-
sedanjem usposabljanju mladih raziskoval-
cev,

– razvojnih možnosti organizacije,
– ocene kadrovskih potreb in razvojnih

možnosti področja.
c) Ustreznost kandidata se oceni z vidi-

ka uspešnosti dodiplomskega ali podiplom-
skega študija, starosti kandidata, prejetih
nagradah in priznanjih in morebitnih razi-
skovalnih rezultatih.

d) Program usposabljanja se oceni z vi-
dika zahtevnosti programa usposabljanja,
njegove zasnove in znanstvene relevantno-
sti.

Ministrstvo bo s pomočjo ekspertnega
sistema ocenilo prijave.

5. Čas financiranja doktorskega uspo-
sabljanja je največ 4 leta in šest mesecev.

6. Okvirna višina sredstev javnega razpi-
sa: orientacijska višina sredstev za izvedbo
programa razpisa, ki se bo začel izvajati s 1.
1. 2003, je 1,1 milijarde SIT.

7. Oblika, rok in način oddaje prijav:
a) Opremljenost vloge:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga na

javni razpis za financiranje usposabljanja
mladih raziskovalcev«,

– naslov ministrstva,
– naslov prijavitelja.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne

odpiraj – vloga na javni razpis za financi-
ranje usposabljanja mladih raziskovalcev«
je lahko samo ena vloga, skupaj s fotoko-
pijo.

b) Vloga s prijavo za financiranje mora z
oznako: »Ne odpiraj – prijava za financira-
nje usposabljanja mladih raziskovalcev«, pri-
speti v glavno pisarno Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te po-
šiljke, do vključno 28. junija 2002 do 12.
ure.

8. Datum odpiranja prijav:
V roku dostavljene in pravilno označene

vloge bo odprla Komisija za odpiranje vlog,
dne 3. julija 2002 ob 9. uri, v prostorih
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.

Nepravočasno in nepravilno označenih
vlog Komisija za odpiranje vlog ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prijavitelju.

9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bo-
do o rezultatih izbora kandidatov obveščeni
v 45 dneh od zaključka razpisa.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo:

Prijavni obrazec in razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani dvignejo vsak de-
lavnik od 7. do 16. ure na recepciji Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport, od dne-
va objave do prijavnega roka.

Razpis z razpisno dokumentacijo je do-
stopen tudi na domači strani MŠZŠ
(http//www.mszs.si).

11. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, na telefonskih
številkah: 01/478-46-10, 01/478- 46-59,
01/478-46-60, 01/478- 46-61 in
01/478-46-62.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-71734
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
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Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00, 9/01), na podlagi
drugega odstavka 3. točke 22. člena Ured-
be o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih mi-
nistrstev za upravljanje posameznih shem

državnih pomoči, Programa ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčno-
sti za leto 2001-2002 in Programa Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo za
leto 2002 in 2003 objavljata: Pospeševal-
ni center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, Ljubljana, v sodelovanju z Ministrs-
tvom za gospodarstvo kot naročnikom in
sofinancerjem

javni razpis
o sofinanciranju nastopov na sejmih

I. Proračunski uporabnik: Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PCMG).

II. Predmet razpisa: sofinanciranje nasto-
pov na sejmih v tujini pod skupnim promo-
cijskim imenom “Edinstveno iz Slovenije”
oziroma “Uniquely from Slovenia”:

Prireditev Datum

Tendence, Frankfurt od 30. 8. 2002 do 3. 9. 2002
AF L’ARTIGIANO IN FIERA, Milano od 30. 11. 2002 do 8. 12. 2002

III. Osnovni pogoji in merila
PCMG bo sofinanciral prvi nastop na

določenem sejmu do višine 50% upraviče-
nih stroškov najetja, postavitve in delova-
nja stojnice. Na razpis se lahko prijavi po-
djetje, ki se po 51. členu Zakona o gospo-
darskih družbah šteje za majhno družbo
oziroma ima status samostojnega podjetni-
ka posameznika (s.p.), njegovi izdelki pa

izpolnjujejo pogoje glede porekla sloven-
skega blaga, določene z veljavnimi predpi-
si in mednarodnimi sporazumi Republike
Slovenije.

Kandidati morajo izdelovati izdelke do-
mače in umetnostne obrti ali druge podob-
ne obrtne izdelke, ki jih mora strokovna ko-
misija spoznati kot primerne za predstavitve
na izbranih sejmih.

Prijavitelj mora po prejemu sklepa o izbi-
ri in ob podpisu pogodbe priložiti dokazilo o
plačilu stroškov v višini 50% izbrane stan-
dardne postavitve in stroške v višini 100%
eventualne nadstandardne postavitve na ra-
čun Pospeševalnega centra za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

Komisija bo v postopku ocenjevanja da-
la prednost kandidatom z večjim številom
zbranih točk.

Kriteriji Točke

a) primernost trga, ocenjena na podlagi zbranih sekundarnih virov podatkov,
glede na izbrano tržišče in poslani tip idelka (izvozno/uvozna gibanja,
uvozne omejitve, trendi...) 25
b) so izvirne in ustvarjalne oblike 20
c) izdelava 10
d) so privlačni za prodajo (privlačnost za potrošnika z vidika cene) 15
e) stopnja internacionalizacije prijavitelja 15
f) izdelke je možno izdelati v večjih količinah 15

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čeni:

– kandidati, katerih podjetje je v stečaj-
nem postopku,

– kandidati, ki so za isti namen že prido-
bili nepovratna sredstva iz drugih virov dr-
žavnega proračuna,

– kandidati, ki so na istem sejmu že
predstavili v koledarskem letu 2001 ali
2002 v organizaciji Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo.

IV. Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– prijavni obrazec razpisne dokumenta-

cije (razpisni obrazec št. 1),
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-

jev (razpisni obrazec št. 2),
– parafirano vsako stran vzorca pogod-

be (razpisni obrazec št. 3),
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni za gospodarske dru-
žbe, oziroma za samostojne podjetnike po-
sameznike fotokopijo priglasitvenega lista,
potrjenega od pristojne izpostave Davčne
uprave RS ter obrtniki fotokopijo obrtnega
dovoljenja,

– do 3 vzorce izdelkov v originalni em-
balaži (če je ta del izdelka),

– vzorce vseh poslovnih materialov; na
primer vizitko, naročilnice, tiskano glavo do-
pisa, brošure itd.

V. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki so

na razpolago v letu 2002 znašajo
10,000.000 SIT.

VI. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena proračunska sredstva

Proračunska sredstva morajo biti porab-
ljena do konca leta 2002.

VII. Način prijave in razpisni rok
Pošiljanje in dvig
Vloga mora biti predložena v zaprtem

ovitku, ovitek pa mora biti označen z “Ne
odpiraj - Vloga za Edinstveno iz Slovenije”.

Vaše izdelke, z vso zahtevano dokumen-
tacijo iz točk 4, dostavite osebno od 10. 6.
2002 do 5. 7. 2002 med 9. in 13. uro ali
jih pošljite priporočeno do 5. 7. 2002 na
spodnji naslov.

Na naslovu: Informacijsko raziskovalni
center Celje, Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Edinstveno iz Slovenije, Uli-
ca XIV. Divizije 12, 3000 Celje, prav tako
med 9. in 13. uro, lahko izdelke tudi dvig-
nete od 15. 7. 2002 do 22. 7. 2002. V
primeru, da tega ne storite vam bomo izdel-
ke vrnili po povzetju v originalni embalaži.

Na paket obvezno pritrdite kuverto z za-
htevanimi prilogami (točka 4). zbrani izdelki
bodo fotografirani za skupen promocijski ka-
talog.

VIII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje vlog bo potekalo v ponede-

ljek, 8. 7. 2002 v Informacijsko raziskoval-
nem centru, Ulica XIV. Divizije 12, Celje.

IX. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo v roku 8 dni po odpiranju

vlog pozvani k dopolnitvi le-teh. Rok za do-
polnitev vlog je 3 dni.

Prijaviteljem bo informacija o mnenju ko-
misije posredovana skupaj z vrnjenimi pa-
keti, ki jih bodo prijavitelji prevzeli osebno
ali jim bodo poslani najkasneje do 22. 7.
2002.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na spletni strani
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstro-
pje), vsak delovni dan do 15. ure, ali jo
dvignejo osebno v glavni pisarni na sedežu
PCMG. Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni dan od 9. do 10. ure na sede-
žu: Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156, Ljubljana, tel.
01/58-91-834, 01/58-91-870, faks
01/58-91-877, kontaktna oseba: Renato
Vindiš ali pa pisno na e-mail: renato.vin-
dis@pcmg.si.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 41406-003/02 Ob-71558

Občina Rogaška Slatina na podlagi 36.
člena Zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98), 68.
člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00) in 19. člena odloka o dimni-
karski službi na območju Občine Roga-
ška Slatina (Ur. l. RS, št. 107/01) objav-
lja



Stran 4302 / Št. 49-50 / 7. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

dimnikarske službe na območju Občine
Rogaška Slatina

1. Koncedent: Občina Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-
darske javne službe pregledovanja, nadzo-
rovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov, prezračevalnih naprav in zračnikov,
z namenom varstva zraka, zdravstvene in
protipožarne zaščite.

3. Območje koncesije: dimnikarska slu-
žba se izvaja kot gospodarska javna služba
s podelitvijo koncesije na celotnem obmo-
čju Občine Rogaška Slatina.

4. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa koncesijske pogod-
be za čas 5 let z možnostjo podaljšanja za 1
oziroma največ 2 leti. Pogoji podaljšanja
bodo določeni v koncesijski pogodbi.

5. Prijava na javni razpis mora vsebovati
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
Odloka o dimnikarski službi na območju Ob-
čine Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 107/01)
ter:

– predlog cenika dimnikarskih storitev.
Soglasje k predloženemu ceniku dimnikar-
skih storitev da Občinski svet občine Roga-
ška Slatina,

– osnutek koncesijske pogodbe.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– izpolnjevanje minimalnih predpisanih

pogojev iz 8. člena odloka,
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama izvajanja dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela in tehnične opremljenosti
in sposobnosti vodenja katastra kurilnih na-
prav,

– ponujena izhodiščna cena za posa-
mezno vrsto storitev in način letnega uskla-
jevanja cen,

– dosedanje reference ponudnikov,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih po-

nudnik ponuja koncedentu.
7. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago na Občini Rogaška Slatina, v tajništvu
občinske uprave (pisarna št. 209), Izletni-
ška ulica 2, Rogaška Slatina, kontaktna ose-
ba: Marjan Čuješ.

8. Ponudbe morajo biti oddane na Obči-
no Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Ro-
gaška Slatina, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj! Javni razpis za koncesijo za
izvajanje dimnikarske službe.”

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncedenta pri-
spele do vključno štiridesetega dne do 14.
ure od naslednjega dne po objavi tega raz-
pisa v Uradnem listu RS. Poleg cene se bo
pri izbiri koncesionarja upoštevala tudi spo-
sobnost ponudnika za kvalitetno opravljanje
koncesionirane javne službe.

10. Javno odpiranje ponudb bo opravila
strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Jav-
no odpiranje ponudb bo 21. 7. 2002 ob
10. uri, v mali sejni sobi občinske zgradbe,
Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

11. O izbiri koncesionarja bo koncen-
dent odločil z upravno odločbo najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.

12. Občina Rogaška Slatina si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od ponu-

dnikov. Ob tem lahko določi, da se razpis
ponovi ali da se s ponovnim razpisom poča-
ka za določen ali nedoločen čas.

Občina Rogaška Slatina

Št. 414-10-71/2000 Ob-71128
Na osnovi Pravilnika za vrednotenje let-

nih programov v turistični dejavnosti v Obči-
ni Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/01) in Odloka
o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št.
21/02) Občina Črnomelj objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Črnomelj za leto 2002

I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje programov
turističnih društev v občini Črnomelj za leto
2002 z naslednjimi vsebinami:

– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena;

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja tu-
rizma;

– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja;

– organiziranje in sodelovanje pri orga-
nizaciji turističnih prireditev lokalnega in šir-
šega pomena;

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka;

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma;

– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe turistične de-
javnosti.

Občina Črnomelj bo sofinancirala pro-
grame oziroma aktivnosti društev, ki so se
(bodo) odvijale v času od 30. 9. 2001 do
30. 8. 2002.

II. Upravičenci po tem razpisu: na razpis
se lahko prijavijo turistična in druga društva
ter njihove zveze na območju občine Črno-
melj, katerih osnovna dejavnost je turistična
dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež na območju občine
Črnomelj;

– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,

plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih aktivnosti na
področju turizma;

– da redno – letno dostavljajo občini po-
datke o članstvu, poročilo o realizaciji pro-
gramov, načrt aktivnosti in poročilo o dose-
ženih rezultatih.

III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje pro-
gramov turističnih društev je 500.000 SIT
na proračunski postavki 0473 Turizem,
4120 Tekoči transferi neprofitnim organiza-
cijam in ustanovam – turistični programi –
sofinanciranje. Sredstva se dodelijo na
osnovi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

IV. Merila za dodeljevanje v razpisu za-
gotovljenih sredstev: turističnim društvom se
izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1
točkujejo. Vrednost točke se izračuna tako,
da se razpoložljivi znesek deli z vsoto mak-
simalno vsoto točk. Z vrednostjo točke pom-
nožimo število priznanih točk posamezne-
mu društvu.

Vrednost posameznih programov:
– izvajanje promocijskih in informativnih

aktivnosti lokalnega in širšega pomena do
30 točk,

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja tu-
rizma do 40 točk,

– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja do
100 točk,

– organiziranje in sodelovanje pri orga-
nizaciji turističnih prireditev lokalnega in šir-
šega pomena do 150 točk,

– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka do 20 točk,

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma do 50 točk,

– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe turistične de-
javnosti do 150 točk,

– ostalo do 10 točk.
VI. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestav-

ljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni

obrazec, ki ga vlagatelji dobijo na sedežu
Občine Črnomelj z osnovnimi podatki:

a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva, šte-
vilo članov društva, žiro račun društva, ime
in priimek odgovorne osebe društva, kon-
taktno osebo in telefon,

b) naziv programa društva, ki je predmet
tega razpisa,

c) predračunska oziroma obračunska
vrednost programa z navedbo virov financi-
ranja,

e) terminski plan izvajanja programa;
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2002,
– poročilo o delu društva za leto 2001,
– finančno poročilo za l. 2001 ovredno-

teno po posamezni aktivnosti,
– finančni načrt za program dela društva

za leto 2002 ovrednoten po posamezni ak-
tivnosti,

– poročilo o že izvedenih delih s prilože-
nimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup po posa-
mezni aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2002
do 30. 8. 2002.

Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi po pogodbi o črpanju dode-

ljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi programa, če le ta

še ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka,
– končni obračun letnega programa za

obravnavano obdobje.
VI. Obravnava zahtevkov:
1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila

predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje na osnovi pravilnika župan.

2. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na
osnovi pravočasno oddanega in popolnega
zahtevka ter meril, ki so sestavni del razpi-
sa.

3. Nepravočasni zahtevki bodo zavrže-
ni, neutemeljeni pa zavrnjeni.

4. Na podlagi zapisnika komisije župan
s sklepom odloči o višini dodeljenih sred-
stev.

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.

6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok do-
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polnitve je pet dni od dneva prejema obve-
stila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.

VIII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke
s predpisano dokumentacijo morajo prispe-
ti najpozneje do 30. 9. 2002, na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj.

Pisni zahtevki morajo biti poslani v zapr-
tih ovojnicah, opremljeni z naslovom poši-
ljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj
javni razpis – turistični programi društev«.

Odpiranje prispelih zahtevkov bo v četr-
tek, 3. 9. 2002.

Odpiranje zahtevkov ni javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa:

vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odo-
britvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 30 dni po izteku razpisnega
roka.

Razpis začne veljati naslednji dan po tej
objavi.

X. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8. do
10. ure, na tel. 07/30-61-100. Kontaktna
oseba: Greta Auguštin.

Občina Črnomelj

Ob-71278
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,

Brežice, objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
1. Predmet prodaje je naslednja nepre-

mičnina:
zemljišče, parcela številka 1099/1 k.o.

Brežice, površine 1420 m2, travnik. Izklicna
cena je po cenitvenem poročilu stalnega
sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke 6,572.046,69 SIT.

2. Lastnik nepremičnine je Občina Bre-
žice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

3. Prodajali bomo po sistemu “vide-
no-kupljeno”.

4. Nepremičnina bo bremen prosta in
prepisana na kupca, ko bo podpisana po-
godba in kupnina plačana v celoti.

5. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be s sedežem in firmo v Republiki Sloveniji
in vse fizične osebe, ki so državljani Repub-
like Slovenije. Pravne osebe morajo predlo-
žiti izpisek iz sodnega registra fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu.

Ponudniki morajo najpozneje tri dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Brežice,
št.01000-0100008344.

S potrdilom o plačani varščini se ponud-
nik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja
ponudb izkazati tudi z overjenim pooblasti-
lom.

Varščina bo najboljšemu ponudniku vra-
čunana v prodajno ceno, ostalim pa bo brez
obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb in obvestilu o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

6. Rok za zbiranje ponudb je vključno
petnajsti dan po objavi tega razpisa do
12. ure na naslov Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice.

7. Javno odpiranje ponudb bo petnajsti
dan po objavi tega razpisa v sejni sobi Obči-
ne Brežice, Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce, ob 13 uri.

8. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena ce-
na, rok plačila celotne kupnine in plačilni
pogoji.

9. Uspeli ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v petnajstih dneh po
uspešno zaključenem razpisu in poravnati
celotno kupnino v roku enega meseca od
dneva podpisa pogodbe. Če zbrani po-
nudnik pogodbe v tem času ne sklene,
izgubi pravico do vračila varščine. Vrščino
zadržimo in pogodbo razveljavimo tudi, če
v roku enega meseca po podpisu pogod-
be zbrani ponudnik ne poravna celotne
kupnine.

10. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se bo opravil po plačilu celotne
kupnine in stroškov.

11. Davek na promet z nepremičninami
ter vse druge dajatve in stroške povezane s
prenosom lastništva plača kupec.

12. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudni-
kom sklenil pogodbo za nepremičnene iz
tega razpisa.

13. Vse informacije glede razpisa dobite
v Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice ali po
tel. 07/49-91-514 vsak dan od 8. do 14.
ure, kontaktna oseba je Dragica Lazanski.
Ogled nepremičnin je mogoč po predho-
dnem dogovoru.

Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za prodajo
zemljišča”.

Občina Brežice

Št. 005-1/01-133 Ob-71286
Občina Šentjur pri Celju objavlja na pod-

lagi 46. in 47. člena Zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in določil
Odloka o oddajanju stavbnih zemljišč v obči-
ni Šentjur pri Celju (Uradni list SRS, št. 27/87
in 28/88) ter sklepa Odbora za gospodarje-
nje s stavbnimi zemljišči z dne 22. 5. 2002

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za

gradnjo poslovnih objektov v območju
zazidalnega načrta cone C-10-R

Šentjur
Natečaja se lahko udeležijo pravne in

fizične osebe.
Predstavniki in pooblaščenci pravnih

oseb morajo ponudbi priložiti tudi overovlje-
no pooblastilo za zastopanje in registracijo
iz katere je razvidno, da ima podjetje sedež
v Republiki Sloveniji, fizične osebe pa origi-
nalno potrdilo o slovenskem državljanstvu.

Pisne vloge je potrebno vložiti na naslov:
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur pri
Celju, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ne
odpiraj – javni natečaj za prodajo stavbnega
zemljišča«.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pri-
spele v roku 15 dni od dneva objave razpi-
sa, s priloženim potrdilom o vplačani varšči-
ni na transakcijski račun št.:
01000-0100004949, Občina Šentjur pri
Celju.

Varščina znaša 10% od cene gradbene
parcele in se šteje kot delno plačilo nakupa
stavbnega zemljišča, oziroma se interesentu
brezobrestno vrne, če na razpisu ni uspel.

V skladu s sprejetim zazidalnim načrtom
je v obravnavani coni možna naslednja na-
membnost objektov:

– trgovina,
– poslovni prostori,
– servisna dejavnost,
– obrtna dejavnost.
V javnem razpisu se oddajo naslednje

gradbene parcele:

Oznaka Parcelna Izmera Cena Strošek Kupnina
parcele številka v m2 zemljišča opreme (v SIT)

1 643/1 7010 16,824.000 35,204.220 52,028.220
2 643/6 3941 9,458.400 19,791.702 29,250.102

Cena kvadratnega metra stavbnega zem-
ljišča znaša 2.400 SIT, strošek opreme
zemljišča pa 5.022 SIT/m2. Cene so formi-
rane na dan 30. 4. 2002.

V skladu s potrebami investitorjev je mož-
na tudi oddaja stavbnih parcel večjih ali ma-
njših površin, kot so navedene zgoraj pod
pogojem, da je predvideno dejavnost, ga-
barite in oblikovanje objektov možno uskla-
diti z veljavnim zazidalnim načrtom.

Zgoraj navedene parcele bodo komu-
nalno opremljene v skladu z zazidalnim na-
črtom, programom opremljanja stavbnih
zemljišč in projekti komunalne opreme, z
naslednjimi komunalnimi napravami:

– vodovodno omrežje s hidranti,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z od-

vodnjavanjem,
– javna razsvetljava,
– električno omrežje,

– plinsko omrežje.
Vodovodno omrežje, fekalna kanalizaci-

ja in cestno omrežje, delno še v makadamu,
je zgrajeno.

Meteorna kanalizacija, preostala asfal-
tna cesta, javna razsvetljava in plinsko omre-
žje bo zgrajeno v skladu z letnim planom
občine in določili pogodbe o prodaji stav-
bnega zemljišča.

Električno omrežje že vsebuje transfor-
matorsko postajo, medtem ko se bo nizko-
napetostno omrežje zgradilo na podlagi zna-
nega števila in potreb investitorjev o veliko-
sti stavbnega zemljišča. V ceni opreme stav-
bnega zemljišča je zajet strošek izgradnje
električnega priključka do parcelne meje in-
vestitorja.

Vse ostale individualne priključke na jav-
ne komunalne vode, kot so predvideni z
zazidalnim načrtom in projekti komunalne
opreme, je dolžan investitor zgraditi na la-
stne stroške.
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V ceni opreme stavbnega zemljišča je
zajet prispevek za priklop na vodovodno in
kanalizacijsko omrežje.

V ceni opreme stavbnega zemljišča ni
zajet strošek izgradnje telefonskega omre-
žja, kabelske TV, ter prispevek za priklop na
plinsko in električno omrežje, katerega pla-
ča investitor glede na projektirano moč ener-
gije za predviden objekt. Prav tako v ceni ni
vsebovan prispevek za spremembo namem-
bnosti kmetijskega zemljišča.

Rok za začetek gradnje je eno leto od
oddaje zemljišča, dokončanje objekta in pri-
dobitev uporabnega dovoljenja pa v roku
dveh let od prodaje zemljišča.

Če na javnem natečaju sodeluje več po-
nudnikov, se ob izpolnjevanju pogojev upo-
rabljajo merila 7. člena Odloka o oddajanju
stavbnih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju
(Uradni list SRS, št. 24/87 in 28/88).

Uspeli interesent je dolžan v roku 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, skleniti pogod-
bo o prodaji zemljišča.

Kupnino za stavbno zemljišče so investi-
torji dolžni plačati v roku 15 dni od sklenitve
pogodbe. Možno je tudi obročno plačilo,
velikost in število valoriziranih obrokov pa je
odvisno od višine kupnine. V primeru obroč-
nega plačila se plača prvi obrok v višini ce-
ne zemljišča v roku 15 dni od sklenitve po-
godbe. Sklep o številu in višini obrokov ku-
pnine sprejme župan na predlog Obora za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Zadnji obrok kupnine mora investitor po-
ravnati najkasneje v roku enega leta od pro-
daje stavbnega zemljišča, vendar pred izda-
jo gradbenega dovoljenja. Pogodba se pre-
dloži na zemljiško knjigo za vpis lastništva
po plačilu vseh obrokov kupnine.

V primeru, da na razpisu uspeli investitor
ne poravna kupnine za zemljišče v rokih,
določenih s tem razpisom oziroma s pogod-
benimi določili, se šteje pogodba za razve-
ljavljeno brez posebnih postopkov in se ne
predloži za vpis v zemljiško knjigo, vplačana
varščina pa se ne vrne.

Nastop posesti na oddanem zemljišču
bo možen po podpisu pogodbe in plačilu
celotne kupnine za zemljišče.

Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi z
vknjižbo pridobljene pravice uporabe po tem
razpisu nosi Občina Šentjur pri Celju.

Strokovna komisija bo odpirala vse v roku
prispele vloge, 16. dan po objavi javnega
razpisa, ob 12. uri, v prostorih sejne sobe
Občine Šentjur, II. nadstropje, soba št. 48.

Stroški kupnine za stavbno zemljišče so
izračunani na dan 30. 4. 2002 in se do
sklenitve pogodbe valorizirajo v skladu z in-
deksom GZS – Združenja za gradbeništvo
in IGM – ostala nizka gradnja.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-71563
Regionalna razvojna agencija Koroška

d.o.o. (v nadaljevanju: RRA Koroška d.o.o.),
Koroška c. 47, 2370 Dravograd, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

regionalnih zasnov prostorskega
razvoja za

Koroško regijo za leti 2002 in 2003
1. Naročnik: RRA Koroška d.o.o., Koro-

ška cesta 47, 2370 Dravograd.

2. Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca za izdelavo regionalnih zasnov prostor-
skega razvoja za Koroško regijo za leti 2002
in 2003.

3. Okvirna vrednost javnega naročila
znaša 35,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: v letu 2002 in 2003
oziroma skladno z določili pogodb, ki jih bo
RRA Koroška d.o.o. sklenila z izbranimi po-
nudniki.

5. Pogoji za sodelovanje:
– izpolnitev prijavnega obrazca in priloži-

tev zahtevane dokumentacije.
6. Merila za ocenjevanje ponudb:
– reference ponudnika: do 75 točk,
– ponudbena cena: do 20 točk,
– trajanje razpisanih del: do 5 točk.
7. Čas in kraj oddaje ponudb: vloge v

zaprtih ovojnicah (kuvertah) in jasno ozna-
čene z napisom “Javni razpis za izbiro izva-
jalca za izdelavo regionalnih zasnov prostor-
skega razvoja za Koroško regijo za leti 2002
in 2003 – Ne odpiraj”, morajo biti predlože-
ne najkasneje do četrtka 11. 7. 2002 do
12. ure, na naslov: RRA Koroška d.o.o.,
Koroška cesta 47, 2370 Dravograd. Tako
označene zaprte vloge morajo prispeti na ta
naslov v navedenem roku ne glede na vrsto
prenosa.

8. Odpiranje ponudb: pravilno označe-
ne in v roku dostavljene ponudbe bodo od-
prte dne 15. 7. 2002 ob 11. uri na naslovu:
RRA Koroška, Koroška c. 47, 2370 Dravo-
grad.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni s
pisnim sklepom v roku 14 dni po izteku
roka za oddajo ponudbe.

10. Ostale informacije: razpisno dokumen-
tacijo je možno prevzeti vsak delovni dan od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, od 8. do 14. ure v poslovni stavbi A.L.P.
PECA d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na
Koroškem. Prijavitelji lahko razpisno doku-
mentacijo naročijo tudi pisno na navedeni na-
slov, ali preko e-maila: rra.koroska@alppe-
ca.si. Dodatne informacije o razpisu lahko za-
interesirani dobijo pri Andreji Placet, tel.
02/821-83-45, faks 02/821-78-61.

11. Datum odposlane objave: 31. 5.
2002.

RRA Koroška d.o.o.

Ob-71504
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev ozi-

roma gradbenih del): izvedba zamenjave
lesenega provizorija z regulacijskimi za-
pornicami na pregradi HE Moste. Obseg
dobave mora zajemati dobavo materia-
la in opreme, izdelavo vseh delov po
dostavljenih načrtih, kontrolo kakovosti,
poskusno sestavo v delavnici, transport,
montažo, testiranje in spuščanje v po-
gon, s šolanjem osebja za upravljanje z
opremo za:

– regulacijske zapornice – 1 komplet,
– diesel hitro zagonski elektro agregat

za rezervno napajanje – 1 komplet ,
– dograditev obstoječega video nadzor-

nega sistema – 1 komplet,
– obnova napajanja jezovnih naprav na

pregradi HE Moste.

Predmet dobave so tudi vsi ostali potre-
bni začasni pripomočki za poskusno sesta-
vo v delavnici in montažo na terenu.

(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste pri
Žirovnici.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in možnosti predložitve ponudbe
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj: ne.

4. Datum dobave/izvedbe, če je predvi-
den: zaključek izvedbe marec 2003.

5. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Roman Modic, univ. dipl. inž.
el., tel. 01/47-49-183 ali Branko Flak, univ.
dipl. inž. str., tel. 01/47-49-137,
01/47-49-274, faks 01/47-49-272.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo, če je potrebno: do
18. 6. 2003, dvig pa je možen le ob predloži-
tvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kam je potrebno znesek nakazati):
znesek 50.000 SIT je potrebno plačati na
račun št. 50106-601-27492 pri APP, ek-
spozitura Ljubljana – Vič. Na virmanu mora
biti naveden tudi naziv razpisanih del.

(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije,
če je predvideno: Roman Modic, univ. dipl.
inž. el., tel. 01/47-49-183 ali Branko Flak,
univ. dipl. inž. str., tel. 01/47-49-137,
01/47-49-274, faks 01/47-49-272.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 8. 7. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 8. 7. 2002, Savske elektrarne Ljublja-
na d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.

8. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

9. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: /

10. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (70%),
– reference ponudnika (30%).
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 31. 5. 2002.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 128/02 Ob-71783
Občina Miklavž na Dravskem polju, ob-

činska uprava, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialno
humanitarnih društev za leto 2002, ki

jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje social-

no humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajšanje

ali zmanjševanje socialnih stisk posamezni-
kov oziroma skupin občanov,
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– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne

in neprofitne organizacije ter društva, ki:
– imajo sedež ali podružnico v Občini

Miklavž na Dravskem polju,
– v primeru, da imajo sedež izven Obči-

ne Miklavž na Dravskem polju, morajo vklju-
čevati člane iz Občine Miklavž na Dravskem
polju in morajo biti registrirana za izvajanje
socialno humanitarne dejavnosti,

– izvajajo dejavnost na področju Občine
Miklavž na Dravskem polju,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z ve-
ljavno zakonodajo,

– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.

3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali programi glede na vsebino prijav-
ljenih programov, učinkov programov in šte-
vila udeležencev programov.

Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s se-

dežem v Občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z ve-

čletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v prepreče-

vanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih
stisk posameznikov oziroma skupin obča-
nov,

– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.

4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Občina Miklavž na Drav-
skem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasne-
je do 17. 6. 2002. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
za oddajo prijav oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali do 15. ure oddana v pro-
storih občine.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga - sociala;
– odločbo o registraciji in osebno ime

zastopnika društva, organizacije,
– program dela in predvideno finančno

poslovanje za leto 2002,
– za društva – organizacije, ki niso re-

gistrirana v Občini Miklavž na Dravskem
polju, je potrebno obvezno navesti število
članov ali / in uporabnikov iz Občine Mi-
klavž na Dravskem polju,

– reference in priporočila,
– fotokopijo zaključnega računa za pre-

teklo leto, potrjeno s strani Agencije za pla-
čilni promet, pravne osebe javnega ali zase-
bnega prava, oziroma zaključni račun za pre-
teklo leto, potrjen s strani najvišjega organa
društva, če le-ta nima žiro računa pri Agen-
ciji za plačilni promet oziroma odločbo dav-
ka iz dejavnosti za zasebnike;

– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce do-

bite na občini v času uradnih ur (ponede-
ljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda
od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 12.
do 15. ure osebno ali na telefonski številki:
629-68-23 ali 629-68-20.

Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo pod-
pisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev
v 15. dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Št. 128/02 Ob-71782
Občina Miklavž na Dravskem polju, Ob-

činska uprava, objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje

programov za krepitev zdravja za leto
2002, ki jih bo občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mate-

rialnih stroškov neprofitno usmerjenih pro-
gramov za krepitev zdravja, ki se bodo izva-
jali na območju občine in za prebivalce Ob-
čine Miklavž na Dravskem polju.

2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno var-

stveno dejavnost in imajo registracijo za iz-
vajanje te dejavnosti,

– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,

– v primeru, da imajo sedež izven obči-
ne Miklavž na Dravskem polju, morajo izva-
jati programe v Občini Miklavž na Dravskem
polju,

– izvajajo programe za prebivalce Obči-
ne Miklavž na Dravskem polju,

– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.

3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-

nancirali programi glede na vsebino prijav-
ljenih programov, učinkov programov in šte-
vila udeležencev programov.

Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s se-

dežem v občini Miklavž na Dravskem polju,
– programe organizacij in društev z ve-

čletnim delovanjem,
– programe, ki so usmerjeni v krepitev

zdravja predšolskih in šolskih otrok,
– programe za krepitev zdravja prebival-

cev, vezanih na spremembo življenjskega
sloga, prehrane in fizično aktivnost,

– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosil-

ci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati ose-
bno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem
polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do
17. 6. 2002. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 15. ure oddana v prostorih občine.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloga -zdravstvo;
– odločbo o registraciji in osebno ime

zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna finančna sredstva

– stroške, rok način in kraj izvajanja progra-
ma za leto 2002,

– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi

programa v preteklem letu,

– za društva – organizacije, ki niso re-
gistrirane v Občini Miklavž na Dravskem
polju je potrebno obvezno navesti število
članov ali/in uporabnikov iz Občine Miklavž
na Dravskem polju.

6. Informiranje kandidatov.
Vse informacije, zahtevane obrazce do-

bite na občini v času uradnih ur (ponede-
ljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda
od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 12.
do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23 ali
629-68-20.

Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo pod-
pisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev
v 15 dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ob-71632
Na podlagi določil 16. člena statuta

Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN,
št. 18/95, št. 17/97 in 30/98, Uradni
list RS, št. 31/99), Odloka o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2002
(Uradne objave Snežnika, št. 1/02) pre-
dloga Odbora za gospodarstvo, kmetij-
stvo, drobno gospodarstvo in turizem in
sklepa Občinskega sveta občine Ilirska
Bistrica z dne 2. 4. 2002, objavlja Občina
Ilirska Bistrica

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Ilirska Bistrica v letu

2002
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje delovanja turističnih društev oziroma
društev, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo
tudi dejavnosti s področja turizma v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2002 in opravljajo pred-
vsem naslednje aktivnosti:

– organizacija in izvajanje turističnih pri-
reditev,

– sodelovanje pri organizaciji in izvajanju
prireditev,

– organizacija in izvajanje čistilnih akcij,
– vzdrževanje in urejanje kraja, kjer je

sedež društva skozi vse leto (zelenice, cve-
tlične grede, turistična signalizacija in dru-
go),

– urejanje in vzdrževanje pešpoti,
– sodelovanje s KS in drugimi društvi v

kraju,
– vzgajanje in delovanje turističnega pod-

mladka v okviru TD,
– izdajanje propagandnega materiala za

promocijo turistične ponudbe,
– sodelovanje in promocija kraja na sej-

mih, razstavah in drugih predstavitvah obči-
ne,

– predstavljanje kulturne in naravne de-
diščine ter ljudskih običajev za turistične
namene,

– druge aktivnosti.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po

tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična

društva oziroma društva, ki v okviru svoje
dejavnosti opravljajo tudi dejavnost s podro-
čja turizma na območju Občine Ilirska Bistri-
ca v letu 2002.

3. Višina sredstev
Višina predvidenih sredstev je 240.000

SIT.
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4. Višina pomoči
Višina dodeljene pomoči bo odvisna od

pomena posameznih akcij, števila članov,
pomembnosti delovanja društev za razvoj
turizma v Občini Ilirska Bistrica, od zagoto-
vitve lastnih sredstev in predvidenih sred-
stev.

5. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni

obrazec s podatki o vlagatelju, program
dela društva s finančnim predračunom in
viri sredstev, poročilo o že izvedenih delih
s priloženimi dokazili o porabljenih sred-
stvih.

Prosilci predložijo še:
– kopijo odločbe o vpisu društva v regi-

ster in potrdilo iz registra društev,
– potrdilo pooblaščene osebe za zasto-

panje,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogod-

be, ki je sestavni del dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogo-

jev, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije,

– izjavo, da kopije priloženih dokumen-
tov ustrezajo originalom.

Naročnik lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot doka-
zilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.

6. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska komi-

sija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sred-
stev bo odločal župan Občine Ilirska Bistri-
ca. Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje
v roku 45 dni od odpiranja prijav. Nepravo-
časne vloge bodo zavržene, neutemeljene
pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vlo-
ge komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5
dni od dneva prejema obvestila. Nepopol-
ne vloge, ki jih predlagatelja v navedenem
roku ne dopolni se zavržejo. Odpiranje pri-
jav bo 3. dan po izteku roka za oddajo
prijave. Odpiranje prijav ni javno.

7. Rok za vložitev zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo prispeti najpozneje 30 dni po objavi
javnega razpisa. Upoštevane bodo vloge,
ki bodo prispele do zadnjega dne predpi-
sanega roka do 14. ure, na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo
in finance, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bis-
trica. Pisne vloge morajo biti poslane v za-
prtih ovojnicah, opremljene z naslovom po-
šiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis TD”.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 66000-0001/02-240 Ob-71633

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2002 (Uradne objave glasila Snež-
nik št. 1 z dne 31. 1. 2002) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) objav-
lja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje obnove in vzdrževanja
spomenikov v Občini Ilirska Bistrica v

letu 2002
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov

za sofinanciranje obnove in vzdrževanja
spomenikov na območju Občine Ilirska Bis-
trica v letu 2002.

Višina sredstev, ki so za predmet javne-
ga razpisa, v proračunu Občine Ilirska Bis-
trica za leto 2002 znaša 1,687.664 SIT,
proračunska postavka pod zap. št. Odhod-
ki 69, konto 430 099.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
dlagatelji

Na razpis z zbiranjem ponudb se lahko
prijavijo lastniki ali upravljalci spomenikov,
drugih infrastrukturnih objektov s področja
kulturne dediščine in spominskih obeležij,
lociranih na območju Občine Ilirska Bistri-
ca.

III. Merila in kriteriji za dodelitev sred-
stev in obravnavo vlog

Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali
predvsem naslednji kriteriji:

– nižji predvideni znesek sofinanciranja
stroškov obnove in vzdrževanja oziroma vi-
šina zagotovljenih lastnih sredstev investi-
torja. Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica
se sofinancira največ 50% vrednosti inve-
sticije;

– pomembnost spomenika z vidika kul-
turne dediščine;

– zaključek del ali predvidene faze
obnove in vzdrževanja v letu 2002;

– vrsta predvidenih del za obnovo in
vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju
bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so
namenjeni preprečevanju nastajanja ali po-
večevanja škode na objektu. Obnove do-
stopnih poti, stopnišč ter obzidij niso pred-
met tega razpisa;

– ali je predlagatelj v preteklih 4 letih že
pridobil sredstva proračuna Občine Ilirska
Bistrica za isto investicijo oziroma fazo in-
vesticije.

Pri obravnavanju vlog se bodo upošte-
vala naslednja merila:

Po merilu iz 1. točke lahko predlagatelj
prejme največ 10 točk, in sicer za predvi-
deno sofinanciranje investicije s strani Ob-
čine Ilirska Bistrica v obsegu 0,01-15,00%
– 10 točk, od 15,01-30,00% – 6 točk,
30,01-40,00% – 4 točke ter
40,01-50,00% – 2 točki.

Po merilu iz 2. točke predlagatelj prej-
me 10 točk za obnovo in vzdrževanje spo-
menika lokalnega pomena, ki je bil razgla-
šen z odlokom Občine Ilirska Bistrica, za
obnovo in vzdrževanje infrastrukturnih ob-
jektov s področja kulturne dediščine, ki so
varovani z varstvenim režimom I. stopnje
prejme predlagatelj 7 točk oziroma 5 točk
za objekte varovane z varstvenim režimom
II. stopnje, od 1 do 3 točk pa prejme pre-
dlagatelj za obnovo in vzdrževanje infras-
trukturnega objekta, za kateraga je pri pri-
stojni enoti Zavoda za varstvo naravne in
Kulturne dediščine RS vložen predlog za

uvrstitev pred 31. 1. 2002 in ta še ni kate-
goriziran ter predlagatelj, ki v prijavi pre-
dlaga vzdrževanje spominskega obeležja.

Po merilu iz 3. točke prejme predlaga-
telj 3 točke, če bo zaključil celotno investi-
cijo v letu 2002, predlagatelj, ki bo zaklju-
čil posamezno fazo v letu 2002 pa prejme
1 točko.

Po merilu iz 4. točke prejme predlaga-
telj, ki opravlja obnovo in vzdrževanje ob-
jekta z namenom preprečevanja nastajanja
ali povečevanja škode na objektu 7 točk
(izključno sanacija streh in posegi v statič-
ne elemente konstrukcij), za restavrator-
ska dela v skladu s konservatorskimi smer-
nicami 5 točk ter za druga obnovitvena in
vzdrževalna dela od 1 do 3 točk.

Po merilu iz 5. točke prejme predlaga-
telj, ki še ni bil financiran iz proračuna Ob-
čine Ilirska Bistrica v obdobju 1998-2001
za namen obnove in vzdrževanja spomeni-
kov 3 točke, predlagatelj, ki ni bil financi-
ran iz proračuna Občine Ilirska Bistrica v
obdobju 1998-2001 za izvedbo iste inve-
sticije 2 točki, predlagatelj, ki še ni bil fi-
nanciran iz proračuna Občine Ilirska Bistri-
ca v obdobju 1998-2001 za izvedbo iste
faze posamezne investicije, pa 1 točko.

Prispele vloge bo odprla, pregledala in
ocenila tričlanska komisija, ki jo imenuje
župan. Imenovana komisija bo o postopku
zbiranja ponudb sestavila poročilo, na pod-
lagi pogojev in meril popolne vloge ocenila
ter pripravila predlog sofinanciranja.

Sofinanciran bo eden ali več projektov,
v odvisnosti od števila prijav. Odobreni zne-
sek sofinanciranja je lahko nižji od zneska,
ki ga v vlogi predvidi predlagatelj.

Odpiranje vlog ni javno.
Župan Občine Ilirska Bistrica bo na pod-

lagi poročila komisije in pogojev tega raz-
pisa ter predpisanih kriterijev uporabe pro-
računskih sredstev s sklepom odločil o vi-
šini sofinanciranja posameznega projekta.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz razpisa in mu razpisana sred-
stva neopravičeno niso bila dodeljena, ima
možnost v roku 8 dni od prejema sklepa
vložiti pri županu pritožbo, s katero predla-
ga, da se preveri utemeljenost sklepa o
sofinanciranju. V pritožbi mora natančno
navesti razloge, zaradi katerih vlaga prito-
žbo. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za ocenjevanje vlog za so-
financiranje. Pritožbo obravnava župan v
roku 15 dni ter s sklepom ponovno odloči
o dodelitvi sredstev. Sklep župana o prito-
žbi predlagatelja vloge je s tem dokončen.

IV. Vsebina prijave na razpis
Prijava je sestavljena iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati naslednje podat-

ke:
– naziv (ime) in sedež oziroma naslov

vlagatelja,
– navedbo lastništva objekta oziroma

zemljišča,
– tehnični opis predvidenega posega.

V primeru, da predlagatelj vlaga samo pre-
dlog za sofinanciranje posamezne faze in-
vesticije, mora v tem poglavju vloge to po-
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sebno navesti. V tem primeru mora predla-
gatelj navesti tehnični opis celotne investi-
cije ter tehnični opis predlagane faze,

– finančno konstrukcijo z viri financira-
nja. V primeru, da predlagatelj vlaga samo
predlog za sofinanciranje posamezne faze
investicije, mora predložiti finančno kos-
trukcijo z viri financiranja predlagane faze
investicije ter okvirno finančno konstrukci-
jo z viri financiranja za celotno investicijo.
Vsi finančni elementi morajo biti izraženi z
vključenim DDV. V kolikor ti ne bodo iz
vloge posebno razvidni, bo upoštevano,
da je DDV vključen v ceno oziroma da pre-
dlagatelj ni zavezanec za DDV,

– terminski plan. V primeru, da predla-
gatelj vlaga samo predlog za sofinancira-
nje posamezne faze investicije, mora pre-
dložiti terminski z viri financiranja predlaga-
ne faze investicije ter okvirni terminski plan
za celotno investicijo.

Vlogi morajo biti predložene naslednje
obvezne priloge:

– mapna kopija,
– zemljiško-knjižni izpisek,
– soglasje lastnikov ali solastnikov v pri-

meru, da se za sofinanciranje ne prijavlja
izključni lastnik objekta,

– soglasje Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine RS (za kulturno dedi-
ščino, za katero je predvideno varovanje z
varstvenim režimom),

– izvedbeni predračun za obnovitvena
in vzdrževalna dela (pri fazni investiciji za
prijavljeno fazo),

– upravno dovoljenje (ni pogoj),
– pogodbo/e z izvajalcem/ci (ni pogoj).
Podatke o kategorizaciji spomenika ter

predpisanem varstvenem režimu I. ali II.
stopnje bo preveril naročnik v lastnih evi-
dencah in jih predlagateljem ni potrebno
dostavljati.

V. Oddaja prijave
Prijavo je treba oddati Občini Ilirska Bis-

trica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica,
najkasneje v 15 dneh od objave razpisa, v
zaprti ovojnici, na kateri naj bo poleg nazi-
va in naslova predlagatelja ter naziva in
naslova Občine Ilirska Bistrica posebej oz-
načeno “Ne odpiraj – prijava za sofinanci-
ranje obnove in vzdrževanja spomenikov
2002”. Upoštevane bodo vloge, ki bodo
do zadnjega dne predpisanega roka do
vključno 12. ure oddane v tajništvu Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki
bodo do zadnjega dne predpisanega roka
oddane na Pošti Slovenije, z oznako »Pri-
poročeno«.

Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo pri Zdravku Kirnu, tel.
05/71-41-361, vsak delovni dan od 7. do
14.30, v sredah do 17. ure.

VI. Dopolnitev vloge
Predlagatelje nepopolnih vlog bo komi-

sija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da vloge dopolnijo v roku 3 dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo do-
polnil, se zavrže.

VII. Koriščenje sredstev
Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na

način, ki bo predpisan s sklepom o sofi-
nanciranju.

VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Predlagatelji bodo o izboru obveščeni v

roku 15 dni od odpiranja vlog.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-71297

Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, na
podlagi 47. člena Zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 47/97), 34. čle-
na uredbe o postopkih prodaje in drugih
oblikah razpolaganja z državnim premože-
njem (Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01) v
zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran
ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta
občine Piran št. 46502-08/2001 z dne
24. 5. 2001 objavlja

javni razpis
za prodajo nezazidanih stavbnih

zemljišč namenjenih za gradnjo na
podlagi javne dražbe

1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2,
6320 Piran, tel. 05/67-10-351, faks
05/67-10-339, e-mail: Obcina.Piran@pi-
ran.si.

2. Opis predmeta dražbe in izklicna ce-
na: predmet dražbe je prodaja devetih ne-
zazidanih stavbnih zemjišč namenjenih za
gradnjo, ki se nahajajo na treh lokacijah v
Portorožu. Vrstni red dražbe predmetov do-
loči predsednik komisije. Vsa zemljišča so
vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodi-
šča v Piranu, katastrske Občine Portorož,
kot last organizatorja dražbe, in sicer:

1. Predmet dražbe št. 1:
– parc. št. 1439/1, sadovnjak v izmeri

588 m2 in
– parc. št. 1439/3, sadovnjak v izmeri

128 m2,
oboje vl. št. 2141, po izklicni ceni

16,038.400 SIT.
2. Predmet dražbe št. 2:
– parc. št. 1439/4, sadovnjak v izmeri

555 m2, vl. št. 2141, po izklicni ceni
12,432.000 SIT.

3. Predmet dražbe št. 3:
– parc. št. 1439/6, sadovnjak v izmeri

579 m2 in
– parc. št. 1439/8, sadovnjak v izmeri

25 m2,
oboje vl. št. 2141, po izklicni ceni

13,529.600 SIT;
4. Predmet dražbe št. 4:
– parc. št. 1439/7, sadovnjak v izmeri

559 m2 , vl. št. 2141, po izklicni ceni
12,521.600 SIT;

5. Predmet dražbe št. 5:
– parc. št. 1439/9, sadovnjak v izmeri

637 m2, vl. št. 2141, po izklicni ceni
14,268.800 SIT;

6. Predmet dražbe št. 6:
– parc. št. 1439/10, sadovnjak v izme-

ri 584 m2, vl. št. 2141, po izklicni ceni
13,081.600 SIT;

7. Predmet dražbe št. 7:
– parc. št. 1432/13, sadovnjak v izme-

ri 652 m2, vl. št. 2022, po izklicni ceni
14,604.800 SIT;

8. Predmet dražbe št. 8:
– parc. št. 1811, njiva izmere 273 m2,

vl. št. 2435 in
– del parc. št. 1817/1, vpisano v zem.

knjigi kot funkcionalni objekt v izmeri 8 m2

in travnik v izmeri 954 m2, vl. št. 1716 v
skladu z elaboratom parcelacije po izklicni
ceni 27,664.000 SIT.

9. Predmet dražbe št. 9:
– parc. št. 1066/6, njiva v izmeri

480 m2, vl. št. 3244, po izklicni ceni
10,752.000 SIT.

3. Najnižji znesek višanja je 250.000
SIT.

4. Splošni poslovni pogoji: postopek
predregistracije, registracije, postopek jav-
ne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe,
poteka v skladu s splošnimi poslovnimi po-
goji organizatorja javne dražbe. Potek jav-
ne dražbe se zvočno in video snema.

5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodajna pogodba se po zaključe-
ni javni dražbi sklene v obliki notarskega
zapisa. Besedilo prodajne pogodbe je del
splošnih poslovnih pogojev organizatorja
javne dražbe.

6. Način in rok plačila kupnine: kupni-
no kupec poravna na transakcijski račun
Občine Piran št. 01000-0100005822 od-
prt pri Banki Slovenije v roku 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe v obliki
notarskega zapisa.

7. Prehod lastništva: kupec pridobi la-
stninsko pravico po plačilu celotne kupni-
ne.

8. Kraj in čas javne dražbe: javna dra-
žba bo potekala dne 2. 7. 2002 z nadalje-
vanjem dne 3. 7. 2002 v KKPC Avditorij
Portorož, Senčna pot 10 v Portorožu s pri-
četkom ob 10. uri.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi,
predregistracija in registracija: na javni dra-
žbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna
ali fizična oseba, ki se pravočasno in pra-
vilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;

– predloži pravilno izpolnjeno in podpi-
sano pisno izjavo o pristopu k splošnim
poslovnim pogojem javne dražbe (glej raz-
pisno dokumentacijo) pri čemer mora biti
podpis overjen pri notarju;

– predloži, kolikor se bo v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se na-
naša na predmet javne dražbe in ga je pod-
pisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;

– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.

Vse listine (razen dokazila o plačilu var-
ščine) je potrebno predložiti v originalu ali
pa kopijo listine overjeno pri notarju. Orga-
nizator bo pravočasno potrdil vse pravilne
in pravočasne prijave.

Na dan dražbe se mora ponudnik oziro-
ma njegov pooblaščenec ali zakoniti zasto-
pnik registrirati pri pooblaščenih osebah
organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo
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izvedla javna dražba najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe, tako da predloži
pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v
pogled veljaven oseben dokument.

10. Varščina
Ponudniki morajo do dne 24. 6. 2002

vplačati varščino v znesku 1,500.000 SIT
za posamezen predmet javne dražbe kate-
rega želi dražiti, na transakcijski račun Ob-
čine Piran št. 01000-0100005822 odprt
pri Banki Slovenije, s pripisom za javno
dražbo.

Z eno vplačano varščino lahko ponu-
dnik draži katerikoli od devetih predmetov
javne dražbe, vse dokler ne uspe pri dolo-
čenem predmetu javne dražbe. Kolikor želi
ponudnik dražiti več predmetov, tudi če
predhodno že uspe pri posameznem pred-
metu mora vplačati temu primerno število
varščin (skupaj lahko vplača največ 9 var-
ščin).

11. Roka za prijavo
Ponudniki morajo osebno ali po pošti

predložiti organizatorju pravilno prijavo naj-
kasneje do dne 24. 6. 2002 do 12. ure,
na naslovu organizatorja, Tartinijev trg 2,
Piran, v vložišču, ki se nahaja v pritličju
stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le
kdor se pravočasno in pravilno prijavi.

12. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli
na javni dražbi se varščina vrne najkasneje
v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
Ponudniku ki uspe (kupcu) se varščina vra-
čuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine organizator
obdrži varščino.

13. Razpisna dokumentacija, informa-
cije o podrobnejših pogojih

Razpisno dokumentacijo se lahko dvig-
ne ali naroči po pošti, na naslovu Občine
Piran, Uradu za okolje in prostor ali Pravna
služba (II. nadstropje), Tartinijev trg 2, Pi-
ran, ob predložitvi dokazila o plačilu cene
razpisne dokumentacije. Razpisna doku-
mentacija vsebuje: podrobnejši opis loka-
cije in zemljišč, ki so predmet dražbe;
zemljiškoknjižne izpiske; katastrske po-
datke; mapne kopije z označbo parcel, ki
so predmet dražbe; izsek iz prostorsko iz-
vedbenih aktov; priročni zemljevid z oz-
načbo lokacij predmetov dražbe; slike
predmetov javne dražbe, območja oziroma
lokacij; splošne poslovne pogoje za izved-
bo in udeležbo na javni dražbi organizator-
ja javne dražbe; obrazec izjave o brezpo-
gojnem  sprejemanju splošnih poslovnih
pogojev javne dražbe; pravne vire, ki ure-
jajo postopek prodaje; obrazec prodajne
pogodbe. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT, in se plača na transakcijski
račun Občine Piran št.
01000-0100005822 odprt pri Banki Slo-
venije, s pripisom za razpisno dokumenta-
cijo za javno dražbo.

Dodatne informacije o pogojih in pred-
metih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za okolje in prostor
ali v pravni službi Občine Piran tel.
05/67-10-351.

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-46/02-0515 Ob-71022

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
35/97, 87/97, 31/00 in 33/00):

a) 1 prosto mesto sodnika za prekr-
ške pri Sodniku za prekrške Gornja Rad-
gona.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prekrških in pogoje za izvoli-
tev za sodnika za prekrške, določene v dru-
gem odstavku 258.e člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o prekrških.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanim pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-47/02 (0515) Ob-71023

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/01):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na socialnem oddelku Delovnega in so-
cialnega sodišča v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-

tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-49/02 Ob-71502

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):

a) – 1 prosto mesto vrhovnega sodni-
ka na gospodarskem oddelku Vrhovne-
ga sodišča Republike Slovenije,

– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na upravnem oddelku Vrhovnega sodi-
šča Republike Slovenije.

b) – 1 prosto mesto okrajnega sodni-
ka na Okrajnem sodišču v Brežicah.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v 4.
členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-71491

Svet Doma upokojencev Podbrdo razpi-
suje delovno mesto

direktorja.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan

kandidat, ki poleg splošnih pogojev za skle-
nitev delovnega razmerja, ki jih določa za-
kon, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo, soci-
alne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, pravne ali sociolo-
ške smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega dela,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– da predloži program delovanja zavo-
da.

Mandat direktorja traja 4 leta.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30

dneh od objave razpisa. Pisne prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek živ-
ljenjepis naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi na naslov: Dom upokojencev Pod-
brdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, s pripi-
som: »za razpisno komisijo«.

Dom upokojencev
Podbrdo

14. Ogled: po predhodnem dogovoru
je mogoč posamičen ali skupinski ogled.

15. Drugi pogoji
Prodajna pogodba vsebuje odkupno

pravico in služnost v korist prodajalca/or-
ganizatorja javne dražbe za potrebe izgrad-
nje objektov in omrežja javne infrastrukture
in se sklepa po načelu videno-kupljeno.
Objekti in omrežja javne infrastrukture za
zemljišča, ki so predmet javne dražbe, bo-
do zgrajeni naknadno. V kupnini ni zajeto
plačilo odškodnine zaradi spremembe na-
membnosti zemljišča, niso zajete priključ-
ne takse, soglasja in drugi stroški za izved-
bo gradnje. V kupnini ni vključen komunal-
ni prispevek, kakor tudi ne davek in druge
takse za prenos lastništva. Posebni pogoji
za gradnjo in drugi posebni pogoji so dolo-
čeni v splošnih poslovnih pogojih in razpi-
sni dokumentaciji.

Občina Piran
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Ob-71655

Na podlagi 56. člena Zakona o social-
nem varstvu objavlja Svet zavoda Varstveno
delovnega centra Črnomelj, Majer 7, 8340
Črnomelj, javni razpis za imenovanje

direktorja zavoda
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje:
– visoka ali višja stopnja strokovne iz-

obrazbe po 69. členu Zakona o socialnem
varstvu,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– predložen program dela zavoda.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev in kratkim življenjepisom v ku-
verti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis«
sprejema tajništvo zavoda 8 dni po objavi
razpisa.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Izbrani kandidat bo imenovan skladno s
56. členom Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odloč-
ba US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in
26/01) in za dobo štirih let v skladu s 33.
členom Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00).

Varstveno delovni center
Črnomelj

Ob-71582

Svet šole Osnovne šole Apače, Apače
38, 9253 Apače, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja- ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00 ) ter 43.
členom Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l.
RS, št. 64/01) ter imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.

Predviden pričetek dela: 9. 12. 2002
oziroma skladno s sklepom o imenovanju,
oziroma skladno s soglasjem ministrice k
imenovanju.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov šole s pripisom : za razpis
ravnatelja.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku .

Oanovna šola Apače

Ob-71612

OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Izlake 4, 1411
Izlake razpisuje prosta delovna mesta:

– učitelja slovenskega jezika - za ne-
določen čas s polnim delovnim časom. Na-
stop dela 1. 9. 2002;

– učitelja glasbene vzgoje - za nedo-
ločen čas s polnim delovnim časom. Na-
stop dela 1. 9. 2002;

Druge objave

Popravek

Št. 500-5/01-20 Ob-71488

V objavi ponudbe za oddajo bolnišničnih
prostorov v Splošni bolnici Izola, naročnika
Ministrstva za zdravje, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 41 z dne 10. 5. 2002,
Ob-68767, se v šestem odstavku, kjer je
navedena številka žiro računa Splošne bol-
nišnice Izola, številka pravilno glasi:
51400-603-31364, odprt pri APP Ko-
per; zato naj ponudniki najpozneje do
srede, 12. 6. 2002 vplačajo varščino na
navedeni račun.

pod točko f) se datum in ura oddaje po-
nudbene dokumentacije podaljšata do
vključno ponedeljka, 17. 6. 2002, do
10. ure; izročeno-sprejeto na sedežu na-
ročnika, soba št. 16/II;

v zadnjem odstavku pa se rok odpiranja
ponudb ustrezno spremeni, in sicer: datum
in čas odpiranja ponudb je 17. 6. 2002,
ob 12. uri, v mali sejni sobi Ministrstva
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Ministrstvo za zdravje

Ob-71657

Objava podaljšanja prijavnega roka iz
razpisa št. 4-1/2-05/02, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5.

2002
Prijavni rok iz razpisa za štipendije za

dodiplomski in podiplomski študij v tujini v
letu 2002 v skupnem znesku
232,356.000 SIT, katerega besedilo je
ponovljeno v nadaljevanju, se podaljša za
15 dni, šteto od te objave:

Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izo-
braževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad” (Ur. l. RS, št. 63/01 in 78/01)
Ad futura razpisuje

štipendije
za dodiplomski in podiplomski študij v
tujini v letu 2002 v skupnem znesku

232,356.000 SIT
Za štipendije za dodiplomski oziroma

podiplomski študij (specializacijo, magistr-
ski ali doktorski študij), ki ni krajši od 12
mesecev, se lahko prijavijo slovenski dr-

žavljani, ki so vpisani v javno veljavni (akre-
ditirani) študij na tujih verificiranih (akrediti-
ranih) izobraževalnih institucijah v tekočem
študijskem letu oziroma so sprejeti v ta
študij in se vanj nameravajo vpisati v teko-
čem letu.

Najvišji zgornji znesek odobrene štipen-
dije za študijsko leto po tem razpisu znaša
4,500.000 SIT.

Prijavo na ta razpis kandidati pošljejo
na obrazcu prijavnice skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po pošti na naslov:
Ad futura, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (s
pripisom: za 1. javni razpis) oziroma po
faksu na tel. ++386 1 236 14 81 najka-
sneje v 15 dneh po objavi tega razpisa.

Obrazec prijavnice se dobi na domači
strani Ad future na spletnem naslovu:
www.ad-futura.si oziroma na njenem sede-
žu v Ljubljani na Dunajski 58 v času ura-
dnih ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure.

Nujne informacije je možno dobiti po
klasični ali elektronski pošti (naslov: in-
fo@ad-futura.si) ali po telefonu na št.
++386 1 236 14 80 ali faksu.

K prijavi je treba priložiti oziroma poslati
dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in izbranih meril, in sicer:

– fotokopijo veljavnega osebnega iden-
tifikacijskega dokumenta (potnega lista,
osebne izkaznice ali vozniškega dovolje-
nja),

– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo,

– podatke o izobraževalni instituciji (po-
dročje študija, študijski program, smer ter
ime in naslov sedeža ter naslov spletne
strani),

– fotokopijo diplome dodiplomskega
oziroma podiplomskega študija,

– potrdilo o opravljenih dosedanjih ob-
veznostih in doseženih ocenah na doseda-
nji študijski ravni (letnik izobraževanja),

– fotokopije dokazil o priznanjih in do-
sežkih v zadnjih dveh študijskih letih oziro-
ma v tekočem študijskem letu,

– podatki o višini šolnine in deležu sred-
stev iz drugih virov.

Kandidati bodo razvrščeni na izbirni sez-
nam po prednostnem vrstnem redu glede
na doseženo število točk na podlagi doka-
zil o izpolnjevanju pogojev oziroma meril,
opredeljenih v pravilih o splošnih pogojih
poslovanja, ki so objavljena na spletni stra-
ni Ad future in v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 45/02.

Prednost pri izboru bodo imeli kandida-
ti z boljšim študijskim uspehom, z boljšimi
znanstvenimi in strokovnimi dosežki na dr-
žavni ali mednarodni ravni in z bolj razvojno
naravnanim študijem ter z višjo finančno
soudeležbo.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani
Ad future: www.ad-futura.si.

S tem razpisom se razveljavi in nado-
mesti istovrstni razpis, ki je bil objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije, št.
41/02.

Kandidati, ki so se že prijavili na prejšnji
razpis, lahko dopolnijo svojo vlogo, sicer

– učitelja angleškega jezika - za dolo-
čen čas s skrajšanim delovnim časom. Na-
stop dela od 1. 9. 2002 do 30. 6. 2003.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na
naslov šole. Kandidate bomo obvestili o iz-
biri v zakonitem roku.

Osnovna šola Ivana Kavčiča
Izlake
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se šteje, da so se prijavili v prijavnem roku
tega razpisa.

Ad futura, Ljubljana

Ob-71634
Nepremičnine Celje, Trg Celjskih kne-

zov 8, Celje, na podlagi sklepa Mestnega
sveta Mestne občine Celje o prodaji po-
slovnih prostorov, last Mesne občine Ce-
lje objavlja

prodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb (pisna dražba)

I. Predmet prodaje je :
1. Poslovni prostor za storitveno ali tr-

govsko dejavnost v stavbi Ulica V. preko-
morske brigade 4, Celje, v izmeri 33,92
m2. Izklicna cena je 5,442.482 SIT.

2. Poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Glavni trg 17,
Celje, v izmeri 171,06 m2. Izklicna cena
je 14,957.118 SIT.

3. Poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Kocbekova 3,
Celje, v izmeri 137,03 m2. Izklicna cena
je 15,991.998 SIT.

4. Poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Gubčeva 6, Ce-
lje, v izmeri 60,10 m2. Izklicna cena je
11,873.308 SIT.

5. Poslovni prostor za storitveno ali tr-
govsko dejavnost v stavbi Krekov trg 3,
Celje, v izmeri 31,92 m2. Izklicna cena je
6,752.540 SIT.

6. Kletni prostor v stavbi Razlagova 6,
Celje, v izmeri 76,57 m2. Izklicna cena je
3,843.100 SIT.

7. Prostor v stavbi Gledališki trg 7, Ce-
lje, v izmeri 56,1 m2. Izklicna cena je
2,784.058 SIT.

8. Stanovanjska stavba Pokopališka 1,
Celje, v izmeri 117,69 m2 s stavbnim zem-
ljiščem 447 m2. Izklicna cena je
7,333.351 SIT.

9. Poslovni prostor v stavbi Prešerno-
va 15, Celje, v izmeri 86,56 m2. Izklicna
cena je 23,367.317 SIT.

10. Poslovni prostor v stavbi Glavni trg
17, Celje, v izmeri 56 m2. Izklicna cena je
9,437.417 SIT.

11. Poslovni prostor v stavbi Cankarje-
va 4, Celje, v izmeri 156,31 m2. Izklicna
cena je 28,792.547 SIT.

12. Poslovni prostor v stavbi Gospo-
ska 27, Celje, v izmeri 29,44 m2. Izklicna
cena je 5,340.571 SIT.

13. Poslovni prostor v stavbi Glavni trg
1, Celje, v izmeri 180,70 m2. Izklicna ce-
na je 32,924.528 SIT.

14. Poslovni prostori v stavbi Vodniko-
va 3, Celje, v izmeri 971,38 m2. Izklicna
cena je 140,000.000 SIT.

15. Poslovni prostor v stavbi Glavni trg
17, Celje, v izmeri 53,52 m2. Izklicna ce-
na je 6,417.001 SIT.

16. Poslovni prostor v stavbi Glavni trg
18, Celje, v izmeri 65,95 m2. Izklicna ce-
na je 10,728.416 SIT.

17. Poslovni prostor v stavbi Glavni trg
16, Celje, v izmeri 11,86 m2. Izklicna ce-
na je 1,715.070 SIT.

18. Poslovni prostor v stavbi Gospo-
ska 6, Celje, v izmeri 30,12 m2. Izklicna
cena je 2,012.000 SIT.

19. Poslovni prostor v stavbi Ljubljan-
ska 3, Celje, v izmeri 383,40 m2. Izklicna
cena je 12,798.594 SIT.

Vse nepremičnine, razen pod 2., 4.,
6., 7., 8., 15., 17. in 18. točko so obre-
menjene z najemnim razmerjem. Najem-
nik ima ob izpolnjevanju pogojev dražbe
predkupno pravico, pri čemer se upošte-
vajo njihova vlaganja v objekt, oziroma po-
slovne prostore.

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,

ki so državljani Republike Slovenije in
pravne osebe, ki so registrirane in imajo
sedež v Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponuje-
ni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o državljanstvu za fizično osebo,
oziroma originalni izpisek iz sodnega re-
gistra s katerim pravna oseba izkaže se-
dež v Republiki Sloveniji in potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudbi je potrebno priloži-
ti tudi potrdilo o plačanih davkih in pri-
spevkih. V primeru, ko je ponudnik
najemnik kateregakoli poslovnega prosto-
ra ali stanovanja, last Mestne občine Ce-
lje ali Nepremičnine Celje d.o.o., mora
ponudbi priložiti dokazilo o plačanih ob-
veznostih iz naslova najemnega razmerja.

Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno, ali osebno vročiti na naslov : Ne-
premičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih kne-
zov 8, Celje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko: »Ponudba za nakup nepremičnin na
naslovu (naslov poslovnega prostora, za
katerega se daje ponudba)«.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
24. 6. 2002. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe po-
ložiti varščino v višini 10% od izklicne ce-
ne na žiro račun Nepremičnine Celje,
d.o.o., št. 50700-601-110125, z naved-
bo »varščina za javno dražbo«. Plačana
varščina bo izbranim ponudnikom vraču-
nana v ceno, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 5 dneh po izbiri ponudnikov.

Odpiranje pisnih ponudb bo 26. 6.
2002 ob 10. uri, v prostorih Nepremični-
ne Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb
ne bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po
odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki po-
nudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa
tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne
kupnine.

Kupna pogodba bo sklenjena v 15
dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok za
plačilo kupnine pa je 8 dni od sklenitve
pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po popolnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve, sestave in overitve po-
godb ter druge stroške v zvezi z nakupom
ter prenosom lastništva plača kupec.

Vse druge informacije lahko dobijo za-
interesirani ponudniki na zgoraj navede-
nem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure,
tel. 03/42-65-116, faks 03/42-65-134,
kontaktna oseba Andrej Urankar. Ogled
nepremičnin je mogoč po dogovoru.

Nepremičnine Celje, d.o.o.

Obvestila o vlogah za
priznanje označb posebnih

kmetijskih pridelkov
oziroma živil

Št. 324-01-10/02/5 Ob-70860

Urad Republike Slovenije za priznava-
nje označb kmetijskih pridelkov oziroma
živil pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano na podlagi drugega od-
stavka 8. člena Pravilnika o postopkih za
priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št.
44/02) objavlja

obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za NANOŠKI

SIR
31. 5. 2002 je Urad RS za priznavanje

označb kmetijskih pridelkov oziroma živil
(v nadaljevanju urad), Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, prejel popolno vlogo za
priznanje označbe geografskega porekla
za:

NANOŠKI SIR.

Vlagatelj: Nanoški sir, gospodarsko
interesno združenje pridelovalcev mle-
ka, kmetijskih zadrug in mlekarn, Go-
riška cesta 13, 5271 Vipava.

Vloga s specifikacijo se vodi pod št.
324-01-10/02 in je na vpogled javnosti
in vsem zainteresiranim v uradu (Dunajska
56, 58, VIII. nadstropje, soba 810) ob
predhodni najavi na tel. 01/478-90-08,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure, 21 dni
po objavi tega obvestila.

Pisne pripombe k vlogi se lahko dajo v
21 dneh po objavi tega obvestila na na-
slov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Urad RS za priznavanje oz-
načb kmetijskih pridelkov oziroma živil,
Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil

dr. Anton Svetlin l. r.
direktor
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Št. 15/0-60/41-2002 Ob-71474 

1D�SRGODJL��WUHWMHJD�RGVWDYND�����þOHQD�=DNRQD�R�WHOHNRPXQLNDFLMDK�– ZTel-1 (Uradni list RS, št. 30/01) Telekom Slovenije, 
d.d. objavlja: 

,]YOHþHN�L]�YHOMDYQHJD�Cenika telekomunikacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu . 

Postavka  Cena v SIT 
7RþND 

Naziv storitve Enota mere 
brez davka z davkom 

     
1. TELEFONSKE STORITVE 
     

1.1. 35,./-8ý1,1$    
     
1.1.1. 1RYR�QDURþQLãNR�UD]PHUMH enkratno 17.769,40 21.323,28 
     
1.1.2. 6SUHPHPED�QDURþQLãNHJD�UD]PHUMD��Vprememba 

lokacije z odjavo)  
enkratno 17.185,40 20.622,48 

     
1.1.4. =DþDVQD�L]NOMXþLWHY�QD�QDURþQLNRYR�]DKWHYR enkratno 8.500,00 10.200,00 
OPOMBA: 1DMYHþ�WUL�PHVHFH�Y�NROHGDUVNHP�OHWX�� 
 &HQD�YNOMXþXMH�WXGL�FHQR�YNOMXþLWYH�]DþDVQR�L]NOMXþHQHJD�QDURþQika. 
     
1.1.5. 3RQRYQD�YNOMXþLWHY�]DþDVQR��L]NOMXþHQHJD�

telefona 
   

     
1.1.5.1. =DUDGL�QHSUDYRþDVQHJD�SODþLOD�UDþXQD enkratno 10.000,00 12.000,00 
     
1.1.7. Omejevanje odhodnih klicev    
     
 0RåQH�VR�RPHMLWYH�]D�QDVOHGQMLPL�NRGDPL� 
 Omejitev št. 1: (00, 090, 031, 040, 041, 050, 070, 1188, 1180, 115, 19 xxx, 049, 0880, 0881, 0889, fiksno tel. 

RPUHåMH� 
 Omejitev št. 2: (00, 090, 031, 040, 041, 050, 070, 19 817, 049 ) 
 Omejitev št. 3: (00, 090 2, 090 3, 050, 031, 041, 040, 070) 
 Omejitev št. 4: (00, 090, 049, 198 17) 
 Omejitev št. 5: (090, 0880, 0881, 0889, 049, 198 17) 
 Omejitev št. 6: (00, 050, 031, 041, 040, 070) 
 Omejitev št. 7: (090 2, 090 3, 090 4, 090 5, 090 7, 090 93 6) 
 Omejitev št. 8: (00) 
 Omejitev št. 9: (050, 031, 041, 040, 070) 
 Omejitev št. 10: (090 , 031, 040, 041, 050, 070) 
 Omejitev št. 11: (090, 049, 198 17) 
     
1.1.7.1. Vzpostavitev omejitev št. 1,2,3,4,6,8,9 in 10 enkratno 5.000,00 6.000,00 
OPOMBA: 2GVWUDQLWHY�RPHMLWHY�ãW����������������LQ����VH�QH�]DUDþXQD�SRVHEHM�LQ�MH�YNOMXþHQD�Y�FHQR�Y]SRVWDYLWYH�

posamezne omejitve. 
     
1.1.7.2. Vzpostavitev in odstranitev omejitev št. 5, 7 in 11 
OPOMBA:  6H�QH�]DUDþXQDYD�SRVHEHM�LQ�MH�YNOMXþHQR�Y�FHQR�WHOHIRQVNH�QDURþQLQH� 
     
1.2.  1$52ý1,1$    

     
1.2.1. 1DURþQLQD�]D�HQRMþQL�WI��SULNOMXþHN PHVHþQR 1.950,00 2.340,00 
     
1.2.2. 1DURþQLQD�]D�GYRMþQL�WI��SULNOMXþHN PHVHþQR 1.590,00 1.908,00 
     
1.3. CENE KLICEV     

     
1.3.1. Klici v notranjem telefonskem prometu    
     
1.3.1.1. 5HGQD�WDULID��Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�

obremenitve) 
��þDVRYQL�LQWHUY�� ���PLQ� 5,25 6,30 
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Postavka  Cena v SIT 
7RþND 

Naziv storitve Enota mere 
brez davka z davkom 

     
1.3.1.2. =QLåDQD�WDULID��Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�

obremenitve) 
��þDVRYQL�LQWHUY�� ���PLQ� 5,25 6,30 

     
OPOMBA:  Notranji telHIRQVNL�SURPHW�]DMHPD�WHOHIRQVNH�SRJRYRUH�PHG�WHOHIRQVNLPL�QDURþQLNL�Y�ILNVQHP�WHOHIRQVNHP�

RPUHåMX�]QRWUDM�6ORYHQLMH� 
 2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD��Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH���

PLQ��LQ�Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH���PLQ����=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO� 
 ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�RG������GR�������XUH�� 
 ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�RG�������GR������XUH��RE�QHGHOMDK��GUåDYQLK�SUD]QLNLK�LQ�]�

zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure. 
     
1.3.2. Klici v mednarodnem prometu    
     
1.3.2.1. 9�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH    
     
 &HQH�SR�REPRþMLK    
 I. minuta 35,00 42,00 
 II. minuta 45,00 54,00 
 III. minuta 95,00 114,00 
 IV. minuta 135,00 162,00 
 V. minuta 230,00 276,00 
 Mobilni dodatek* minuta 25,00 30,00 
     
1.3.2.2. 9�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH    
     
 &HQH�SR�REPRþMLK    
 I. minuta 28,00 33,60 
 II. minuta 36,00 43,20 
 III. minuta 76,00 91,20 
 IV. minuta 108,00 129,60 
 V. minuta 184,00 220,80 
 Mobilni dodatek* minuta 20,00 24,00 
     
OPOMBA: 2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD�MH����V�LQ�MH�HQDNR�]D�þDV�YHþMH�LQ�

PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUval.  
 ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG������GR�������XUH�� 
 ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG�������GR������XUH� 
 3RGUREQD�UD]YUVWLWHY�GUåDY�SR�REPRþMLK�VH�QDKDMD�Y�SULORJL�,� 
*OPOMBA: =D�NOLFH�Y�PRELOQD�RPUHåMD�GUåDY��SRGURþLM�� ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz Slovenije v 

PRELOQD�RPUHåMD�WHK�GUåDY��VH�]DUDþXQDYD�SROHJ�RVQRYQH�FHQH�]D�SRVDPH]QR�GUåDYR��FHQH�SR�REPRþMLK��WXGL�
PRELOQL�GRGDWHN��'UåDYH��SRGURþMD��]D�NDWHUH�YHOMD�PRELOQL�GRGDWHN�]D�NOLFH�Y�PRELOQD�RPUHåMD�VR��$YVWULMD��
%HOJLMD��ýHãND�UHSXEOLND��ýUQD�*RUD��'DQVND��)UDQFLMD��*UþLMD��+UYDãND��,WDOLMD��/XNVHPEXUJ��0DGåDUVND��
1HPþLMD��1L]R]HPVND��3ROMVND��5RPXQLMD��6ORYDãND��âYHGVND��âYLFD��=GUXåHQR�NUDOMHVWYR� 

     
1.3.3. Klici v maloobmejnem prometu    
     
1.3.3.1. 5HGQD�WDULID��Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�

obremenitve) 
minuta 33,60 40,32 

     
1.3.3.2. =QLåDQD�WDULID��Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�

obremenitve) 
minuta 26,90 32,28 

     
OPOMBA: Maloobmejni promet velja za telefonske pogovore, ki potekajo med oPUHåQR�VNXSLQR���-Nova Gorica in 

LWDOLMDQVNLP�REPRþMHP�*RUL]LD��NRGD���������WHU�8GLQH��NRGD���������LQ�]D�WHOHIRQVNH�SRJRYRUH��NL�SRWHNDMR�
PHG�RPUHåQR�VNXSLQR���-.RSHU�LQ�LWDOLMDQVNLP�REPRþMHP�7ULHVWH��NRGD�������� 

 2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD�MH����V�LQ�MH�HQDNR�]D�þDV�YHþMH�LQ�
PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO�� 

 ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG������GR�������XUH�� 
 ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG 19.00 do 7.00 ure. 

     
1.3.4. .OLFL�Y�SURPHWX�L]�ILNVQHJD�Y�PRELOQR�RPUHåMH    
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1.3.4.1. .OLFL�L]�ILNVQHJD�Y�PRELOQR�RPUHåMH�107������    
     
1.3.4.1.1. 9�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH minuta 37,84 45,41 
     
1.3.4.1.2. 9�þDVX�PDQMãH�SURPHtne obremenitve minuta 18,92 22,70 
     
1.3.4.2. .OLFL�L]�ILNVQHJD�Y�PRELOQR�RPUHåMH�*60    
     
1.3.4.2.1. 9�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH minuta 59,89 71,87 
     
1.3.4.2.2. 9�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH minuta 29,93 35,92 
     
OPOMBA: ObraþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD�MH����V�LQ�MH�HQDNR�]D�þDV�YHþMH�LQ�

PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO� 
 ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�PHG������LQ�������XUR� 
 ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�RG�������GR������XUH��RE�QHGHOMDK��GUåDYQLK�SUD]QLNLK�LQ�]�

zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure. 
     
1.3.5. Cene ostalih storitev Telekoma Slovenije, d.d. iz 

QDURþQLãNLK�SULNOMXþNRY� 
   

OPOMBA: 1DURþQLNL�7HOHNRPD�6ORYHQLMH��G�G��ODKNR�L]�VYRMLK�QDURþQLãNLK�SULNOMXþNRY�GRVWRSLMR�WXGL�GR�GUXJLK�VWRULWHY�
Telekoma Slovenije, d.d., katerih cene so navedene v okviru drugih postavk v Ceniku  tk storitev v notranjem 
in mednarodnem prometu.  

  
OPOMBA: Izjemoma VH��Y�VNODGX�V�����þOHQRP�RGORþEH�ãW�����-1/2002-42 z dne 16.05.2002, ki jo je izdala Agencija za 

WHOHNRPXQLNDFLMH�LQ�UDGLRGLIX]LMR��QDURþQLNRP��VNODGQR�]�RGORþER�$JHQFLMH�]D�WHOHNRPXQLNDFLMH�LQ�UDGLRGLIX]LMR��
]DUDþXQDYD�NOLFH�SR�WDULIQHP�VLVWHPX��NRW�MH�YHOMDO�GR���MXQLMD�������7HP�QDURþQLNRP�ERGR�NOLFL�REUDþXQDQL�QD�
SRGODJL� DYWRPDWVNHJD�EHOHåHQMD� WDULIQLK� LPSXO]RY� NRW� REUDþXQVNLK�HQRW��&HQD�REUDþXQVNH�HQRWH� �WDULIQHJD�
impulza) znaša, ne glede na vrsto klica, 5,25 SIT brez davka oziroma 6,30 SIT z davkom. 2EUDþXQVND�HQRWD�
�WDULIQL�LPSXO]��VH�REUDþXQD�QD�]DþHWNX�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD��NL�MH�GRORþHQ�NRW�VOHGL� 
- ]D� QRWUDQML� SURPHW� MH� GROåLQD� þDVRYQHJD� LQWHUYDOD� Y� UHGQL� WDULIL� MH� ��� VHNXQG� LQ� GROåLQD� þDVRYQHJD�

LQWHUYDOD�Y�]QLåDQL�WDULIL�����VHNXQG� 
- za ostale vrste� SURPHWD� VH� GROåLQD� þDVRYQHJD� LQWHUYDOD� GRORþL� ]� XSRãWHYDQMHP� UD]PHUMD�PHG� FHQR� ��

PLQXWH� SRVDPH]QH� YUVWH� SURPHWD� LQ� FHQR� WDULIQHJD� LPSXO]D�� Y� VNODGX� V� WHKQLþQLPL�PRåQRVWPL� QD�GYH�
decimalni mesti.  

 
7HP�QDURþQLNRP�VH�]DUDGL�WHKQLþQLK�RPHMLWHY�]DUDþXQDYD�WXGL�YVDND�Y]SRVWDYLWHY�]YH]H�]�RPUHåMHP��������LQ�
VLFHU�]D�YVDNR�]YH]R������6,7�EUH]�GDYND�R]�������6,7�]�GDYNRP��NDU�VH�RVWDOLP�QDURþQLNRP�RG������������
QH�]DUDþXQDYD�YHþ� 
 
7DULIQL�LPSXO]L�ERGR�NRW�REUDþXQVND�HQRWD�QDYHGHQL�QD�UDþXQX� 

     
1.4. DOPOLNILNE STORITVE    

     
1.4.1. 3ULNOMXþQLQD�]D�GRSROQLOQH�VWRULWYH� enkratno 4.000,00 4.800,00 
OPOMBA: 3ULNOMXþQLQD�YHOMD�]D�HQR�DOL�YHþ�GRSROQLOQLK�VWRULWHY�L]�WRþN��������LQ������� 

     
1.4.2. 1DURþQLQD�SDNHWRY�GRSROQLOQLK�VWRULWHY    
     
1.4.2.1. Standardni paket    

 �YNOMXþXMH�WRQVNR�L]ELUDQMH��&)8��&)15�LQ�&:� PHVHþQR 201,30 241,56 
     

1.4.2.2. Komfortni paket    
 �YNOMXþXMH�&)8��&)15��&:�LQ�NRQIHUHQþQR�
zvezo) 

PHVHþQR 402,68 483,22 

     
OPOMBA: 'RVWRSQH�VR�QDURþQLNRP�YNOMXþHQLP�QD�GLJLWDOH�FHQtrale, ki razpolagajo s telefonskim aparatom s tonskim 

izbiranjem. 
     

1.4.3. 1DURþQLQD�SRVDPH]QLK�GRSROQLOQLK�VWRULWHY    
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1.4.3.1. Skrajšano izbiranje PHVHþQR 134,20 161,04 
     
1.4.3.2. Brezpogojno preusmerjanje klica (CFU) PHVHþQR 134,20 161,04 
     
1.4.3.5. .RQIHUHQþQD�]YH]D PHVHþQR 268,50 322,20 
     
1.4.3.6. ýDNDMRþL�NOLF��&:� PHVHþQR 134,20 161,04 
     
1.4.3.7. Ne moti PHVHþQR 268,50 322,20 
     
1.4.3.8. Klic brez izbiranja  PHVHþQR 134,20 161,04 
     
1.4.3.9. Zakasnjena direktna zveza PHVHþQR 134,20 161,04 
     
1.4.3.10. 'RNRQþDQMH�]YH]H�QD�]DVHGHQHJD�QDURþQLND�

(CCBS) 
PHVHþQR 134,20 161,04 

     
1.4.3.11. 3ULND]�LGHQWLWHWH�NOLFRþHJD��&/,3� PHVHþQR 600,00 720,00 
     
OPOMBA: Zagotavljanje dopolnilnih storitev Preusmerjanje klica po tretjem pozivu (CFNR), Preusmerjanje klica ob 

]DVHGHQHP�QDURþQLNX��&)%���2PHMLWHY�LGHQWLILNDFLMH�NOLþRþHJD��&/,5��WHU�7RQVNR�L]ELUDQMH��'70)��MH�
YNOMXþHQR�Y�RVQRYQR�WHOHIRQVNR�QDURþQLQR��'RSROQLOQH�VWRULWYH�&)15��&)%��&/,5�LQ�'70)�VH�DNWLYLUDMR�QD�
åHOMR�QDURþQLND� 

OPOMBA: 1DURþQLNX��NL�LPD�DNWLYLUDQR�VWRULWHY�SUHXVPHULWHY�NOLFHY��GRSROQLOQH�VWRULWYH��&)15��&)%��LQ�&)8��VH�
]DUDþXQDYD�NOLF�L]�SULNOMXþND�QD�NDWHUHP�MH�DNWLYLUDO�SUHXVPHULWHY�GR�SULNOMXþND�QD�NDWHUHJD�VH�L]YHGH�
preusmeritev, kot klic iz�ILNVQHJD�WHOHIRQVNHJD�RPUHåMD�SR�SRVWDYNL����� 

     
1.5. INFORMACIJE    

     
1.5.1. ,QIRUPDFLMH�R�ãWHYLONDK�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY    

     
1.5.1.1. ,QIRUPDFLMH�R�ãWHYLONDK�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY�QD�

REPRþMX�6ORYHQLMH������� 
enkratno 78,75 94,50 

     
1.5.1.2. ,QIRUPDFLMH�R�ãWHYLONDK�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY�Y�

mednarodnem prometu  (1180) 
enkratno 78,75 94,50 

     
1.6.4. 3ULNOMXþLWHY�NRQWUROQLND�GRKRGQLK�LQ�RGKRGQLK�

NOLFHY�QD�QDURþQLNRYR�]DKWHYR�]D�PDNVLPDOQR���
meseca 

enkratno 8.655,50 10.386,60 

     
1.6.4.1. Registriranje zlonamernih klicev  cena za l0 dni 895,00 1.074,00 
  za vsak nadaljnji dan  175,68 210,82 
     
1.7.2. Bujenje    
     
1.7.2.1. Prijava avtomatskega bujenja: enkratno bujenje 

������������DOL�YHþNUDWQR�EXMHQMH������������ 
enkratno 21,00 25,20 

     
1.7.2.2. $YWRPDWVNR�EXMHQMH�RE�GRORþHQHP�þDVX enkratno 21,00 25,20 
     
1.7.2.3. Preklic avtomatskega bujenja: enkratno bujenje 

�������������DOL�YHþNUDWQR�EXMHQMH������������� 
enkratno 21,00 25,20 

     
1.7.2.4. Prijava ali preklic bujenja s posredovanjem 

operaterja (19810) 
enkratno 78,75 94,50 

     
1.7.2.5. Bujenje s posredovanjem operaterja  enkratno 78,75 94,50 
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1.7.3. 3RPRåQL�ãWHYHF�WDULIQLK�LPSXO]RY�SUL�WI��QDURþQLNX�

(16 kHz) 
   

OPOMBA: 2EUDþXQ�WHOHIRQVNHJD�SURPHWD�QD�QDURþQLãNLK�SULNOMXþNLK�QH�WHPHOML�YHþ�QD�EHOHåHQMX�WHOHIRQVNLK�LPSXO]RY�]�
enotno ceno, zato lahko prihaja do razlike med informacijo, ki jo ob upoštevanju cene enote/impulza 5,25 SIT 
EUH]�GDYND�SRGD�VWRULWHY�3RPRåQL�ãWHYFHY�WDULIQLK�LPSXO]RY�SUL�WI��QDURþQLku (16 kHz) in ceno za posamezen 
NOLF�L]�QDURþQLãNLK�SULNOMXþNRY��NL�ER�QDURþQLNX�GHMDQVNR�]DUDþXQDQD��5D]OLND�]D�SRVDPH]HQ�NOLF�MH�VOHGHþD� 
- Y�SULPHUX��NR�MH�FHQD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�SURPHWD�PDQMãD�RG������6,7�EUH]�GDYND�MH�

UD]OLND�QDMYHþ 5,25 SIT brez davka, 
- Y�SULPHUX��NR� MH�FHQD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�SURPHWD�YHþMD�RG������6,7�EUH]�GDYND�MH�

UD]OLND�QDMYHþ�FHQD�HQHJD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�NOLFD�L]�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY� 
 
3RPRåQL� ãWHYHF� WDULIQLK� LPSXO]RY� SUL� WI�� QDURþQLNX� ���� NK]�� ]DUDGL� WHKQLþQLK� RPHMLWHY� EHOHåL� WXGL� YVDNR�
Y]SRVWDYLWHY�]YH]H�]�RPUHåMHP�������LQ�VLFHU���HQRWR�LPSXO]��NL�MH�UD]HQ�L]MHP�QDURþQLNRP�QH�]DUDþXQDYDPR� 

     
1.7.3.1. 3ULNOMXþQLQD enkratno 5.842,40 7.010,88 
 �QH�YNOMXþXMH�QDSUDYH�LQ�PRQWDåH�QDSUDYH�QD�WHUHQX� 
     
1.7.3.2. 1DURþQLQD PHVHþQR 1.789,90 2.147,88 
     
1.7.4. Telefonski odzivnik ob spremembi telefonske 

številke 
   

     
1.7.4.1. Standardni telefonski odzivnik  dnevno 43,90 52,68 
OPOMBA: Standardni telefonski odzivnik�NOLFRþHPX�SRGD�LQIRUPDFLMR��GD�MH�ELOD�WHOHIRQVND�ãWHYLOND�QDURþQLND�

VSUHPHQMHQD�WHU�YVHEXMH�QDSRWLOR�QD�,QIRUPDFLMH�R�ãWHYLONDK�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY�QD�REPRþMX�6ORYHQLMH�
(1188). 

 9�SULPHUX��GD�MH�ELOD�WHOHIRQVND�ãWHYLOND�QDURþQLND�VSUHPHQMHQD�]DUDGL�WHKQLþQLK�UD]ORJRY�QD�VWUDQL�7HOHNRPD�
6ORYHQLMH��G�G��R]��]DUDGL�VSUHPHPEH�YUVWH�QDURþQLãNHJD�SULNOMXþND��VH�QDURþQLNX�VWDQGDUGQL�WHOHIRQVNL�
RG]LYQLN�]D�REGREMH�GR���PHVHFHY�QH�]DUDþXQDYD� 

     
1.7.4.2. Nadstandardni telefonski odzivnik dnevno 94,50 113,40 
OPOMBA: 1DGVWDQGDUGQL�WHOHIRQVNL�RG]LYQLN�NOLFRþHPX�SRGD�LQIRUPDFLMR��GD�MH�ELOD�WHOHIRQVND�ãWHYLOND�QDURþQLND�

VSUHPHQMHQD��REYHVWL�SD�JD�WXGL�QRYL��WHOHIRQVNL�ãWHYLONL�QDURþQLND 
     
1.7.4.3. Cene klicev na številko na kateri je aktiviran 

telefonski odzivnik  
 Enako kot klici na ostale tf. št. 

Y�ILNVQHP�WI��RPUHåMX��
Telekoma Slovenije, d.d. 

OPOMBA: 1DURþQLNX��WHOHIRQVNHJD�RG]LYQLND�VH�NOLF�L]�ãWHYLONH�QD�NDWHUL�MH�DNWLYLUDQ��GR�WHOHIRQVNHJD�RG]LYQLND�QH�
]DUDþXQD� 

     
1.7.5. Posredovanje pri vzpostavitvi pogovorov    
     
1.7.5.1. Prijava mednarodnih in medkrajevnih pogovorov 

(115) 
enkratno 78,75 94,50 

     
1.7.5.2. .OLFRþL�]DYUQH�SRQXMHQR�]YH]R� enkratno 153,72 184,46 
     
1.7.5.3. Klicani zavrne ponujeno zvezo enkratno 76,86 92,23 
     
1.7.5.4. Posredovanje zveze v medkrajevnem prometu enkratno 76,86 92,23 
     
1.7.5.5. Posredovanje zveze v mednarodnem prometu in 

SURPHWX�Y�RPUHåMLK�,QPDUVDW��,ULGLXP�LQ�7KXUD\H 
 338,00 405,60 

     
1.7.7. Razna obvestila    
     
1.7.7.2. 7DNVL�VOXåED����00-9709) enkratno 21,00 25,20 
     
1.7.7.3. 7RþHQ�þDV������� enkratno 21,00 25,20 
     
1.7.8. AMZS (1987) enkratno 5,25 6,30 
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1.7.9. Vzpostavitev in vsaka sprememba nastavitve 

preusmerjanja posameznih telefonskih klicev v 
skupini telefonskih prikOMXþNRY 

enkratno 9.604,20 11.525,04 

 
 

Postavka  Cena v SIT 
7RþND 

Naziv storitve Enota mere 
brez davka z davkom 

     
6. 35(126�32'$7.29�32�205(ä-8�6,3$;��� 

     
6.3. PROMET    
     
6.3.1. Notranji promet    
     
6.3.1.1. Komutirani dostop preko WHOHIRQVNHJD�RPUHåMD�GR�RPUHåMD�6,3$;���������-

9769) novi št. (0889 49766, 0889 49 769)  
&HQD�SR�WRþNL������� 

 
 

Postavka  Cena v SIT 
7RþND 

Naziv storitve Enota mere 
brez davka z davkom 

     
7. STORITEV ISDN 
     
7.1. ISDN - BA    

     
7.1.1. PRIK/-8ý1,1$    
     
7.1.1.1. Osnovi dostop (BA) -�QDURþQLN�UD]SRODJD�]�HQR�

(enostavni), dvema (standardni) ali tremi 
(komfortni) številkami 

enkratno 25.200,00 30.240,00 

     
7.1.1.2. Kombinirani osnovni dostop (z digitalno 

analognim pretvornikom NT+ 2ab  
enkratno 50.116,67 60.140,00 

     
7.1.1.3. Osnovni dostop v primeru nadgradnje PSTN 

WHOHIRQVNHJD�SULNOMXþND 
enkratno 16.800,00 20.160,00 

     
7.1.1.5. Preselitev ISDN-%$�SULNOMXþND��þH�REVWDMDMR�

WHKQLþQH�PRåQRVWL 
enkratno 17.185,50 20.622,60 

     
7.1.1.7. =DþDVQD�L]NOMXþLWHY�QD�QDURþQLNRYR�]DKWHYR enkratno 8.500,00 10.200,00 
OPOMBE: 1DMYHþ�WUL�PHVHFH�Y�NROHGDUVNHP�OHWX�� 
 &HQD�YNOMXþXMH�WXGL�FHQR�YNOMXþLWYH�]DþDVQR�L]NOMXþHQHJD�QDURþQLND� 
     
7.1.1.8. 3RQRYQD�YNOMXþLWHY�]DþDVQR�L]NOMXþHQHJD�WHOHIona:    
     
7.1.1.8.1. =DUDGL�QHSUDYRþDVQHJD�SODþLOD�UDþXQD� enkratno 10.000,00 12.000,00 
     
7.1.1.9. Kombiniran osnovni dostop (z digitalno analognim 

pretvornikom NT + 2ab) v primeru nadgradnje 
3671�WHOHIRQVNHJD�SULNOMXþND 

enkratno 41.716,67 50.060,00 

     
7.1.1.11. Omejevanje odhodnih klicev  &HQD�SR�WRþNL������� 
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7.1.2. 1$52ý1,1$    

     
7.1.2.1. Enostavni osnovni dostop (BA) PHVHþQR 2.559,60 3.071,52 
     
7.1.2.2. Standardni osnovni dostop (BA) PHVHþQR 3.078,70 3.694,44 
     
7.1.2.3. Komfortni osnovni dostop (BA) PHVHþQR 3.884,20 4.661,04 
     
OPOMBA: 9�QDURþQLQR�]D�VWDQGDUGQL�RVQRYQL�GRVWRS�MH�]D�HQR�WHOHIRQVNR�ãWHYLONR�YNOMXþHQR�]DJRWDYOMDQMH�2VQRYQHJD�

SDNHWD�VWRULWYH�*ODVRYQD�SRãWD��9�QDURþQLQR�]D�NRPIRUWQL�RVQRYQR�GRVWRS�MH�]D�eno telefonsko številko 
YNOMXþHQR�]DJRWDYOMDQMH��2VQRYQHJD�DOL�3RVORYQHJD�SDNHWD�VWRULWYH�*ODVRYQD�SRãWD��6WRULWHY�*ODVRYQD�SRãWD�
VH�DNWLYLUD�QD�åHOMR�QDURþQLND� 

   
%D]QL�SULNOMXþHN��%$�   5D]UHGL�%$�SULNOMXþNRY� 

WRþND-YHþ�WRþN WRþND-WRþND��3%;� 
    
 enostavni          brez dopolnilnih storitev brez dopolnilnih storitev 
 standardni  MSN (1,2), CLIP, CFU, CW, 

HOLD, TP 
CLIP, CFU 

 komfortni MSN (1-3), CLIP, CFU, CFNR, 
CFB, CW, AOC, HOLD, UUS, TP 

CLIP, CFU, CFB, CFNR, AOC, 
UUS 

     
7.1.3. Cene klicev  cene po postavki 1.3. 

     
7.1.4. DOPOLNILNE STORITVE    
     
7.1.4.1. 3ULNOMXþQLQD�]D�GRSROQLOQH�VWRULWYH� enkratno 4.000,00 4.800,00 
OPOMBA: 3ULNOMXþQLQD�YHOMD�]D�HQR�DOL�YHþ�GRSROQLOQLK�VWRULWHY�L]�WRþNH��������� 
     
7.1.4.2. 1DURþQLQD�SRVDPH]QLK�GRSROQLOQLK�VWRULWHY    
7.1.4.2.1. Podnaslavljanje (SUB) PHVHþQR 447,50 537,00 

     
7.1.4.2.2. Brezpogojno preusmerjanje klica (CFU) PHVHþQR 134,30 161,16 

     
7.1.4.2.5. Obvestilo o ceni (AOC) PHVHþQR 268,50 322,20 
     
7.1.4.2.6. 3ULND]�LGHQWLWHWH�NOLFRþHJD��&/,3� PHVHþQR 600,00 720,00 
     
7.1.4.2.8. Meduporabniška signalizacija (UUS) PHVHþQR 447,50 537,00 
     
7.1.4.2.9. 3ULND]�LGHQWLWHWH�SULNOMXþND�Y�]YH]L��&2/3� PHVHþQR 600,00 720,00 
     
7.1.4.2.10. 2PHMLWHY�LGHQWLILNDFLMH�SULNOMXþND�Y�]YH]L��&2/5� PHVHþQR 600,00 720,00 
     
7.1.4.2.11. Identifikacija zlonamernega klica (MCID) PHVHþQR 447,50 537,00 
     
7.1.4.2.12. ýDNDMRþL�NOLF��&:� PHVHþQR 134,30 161,16 
     
7.1.4.2.13. =DGUåDQMH�]YH]H��+2/'� PHVHþQR 134,30 161,16 
     
7.1.4.2.14. .RQIHUHQþQD�]YH]D PHVHþQR 268,50 322,20 
     
7.1.4.2.15. 'RNRQþDQMH�]YH]H�QD�]DVHGHQHJD�QDURþQLND�

(CCBS) 
PHVHþQR 134,30 161,16 

     
OPOMBA: Zagotavljanje dopolnilnih storitev Preusmerjanje klica po tretjem pozivu (CFNR), Preusmerjanje klica ob 

]DVHGHQHP� QDURþQLNX� �&)%��� 2PHMLWHY� LGHQWLILNDFLMH� NOLþRþHJD� �&/,5�� WHU� 7RQVNR izbiranje (DTMF) je 
YNOMXþHQR� Y� RVQRYQR� ,6'1� %$� QDURþQLQR�� 'RSROQLOQH� VWRULWYH� &)15�� &)%�� &/,5� VH� DNWLYLUDMR� QD� åHOMR�
QDURþQLND� 
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 1DURþQLNX�� NL� LPD� DNWLYLUDQR� VWRULWHY� SUHXVPHULWHY� NOLFHY� �GRSROQLOQH� VWRULWYH�� &)15�� &)%�� LQ� &)8�� VH�

]DUDþXQDYD� NOLF� L]� SULNOMXþND� QD� NDWHUHP� MH� DNWLYLUDO� SUHXVPHULWHY� GR� SULNOMXþND� QD� NDWHUHJD� VH� L]YHGH�
SUHXVPHULWHY��NRW�NOLF�L]�ILNVQHJD�WHOHIRQVNHJD�RPUHåMD�SR�SRVWDYNL����� 

 2EUDþXQ�WHOHIRQVNHJD�SURPHWD�QD�QDURþQLãNLK�SULNOMXþNLK�QH�WHPHOML�YHþ�QD�EHOHåHQMX�WHOHIRQVNLK�LPSXlzov z 
enotno ceno, zato lahko prihaja do razlike med informacijo, ki jo dobimo na podlagi dopolnilne storitve 
Obvestilo o ceni (AOC), z upoštevanjem cene enote 5,25 SIT brez davka in ceno za posamezen klic iz 
QDURþQLãNLK�SULNOMXþNRY��NL�ER�QDURþQLNX�GHMDQVNR�]DUDþXQDQD��5D]OLND�]D�SRVDPH]HQ�NOLF�MH�VOHGHþD� 
- Y�SULPHUX��NR�MH�FHQD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�SURPHWD�PDQMãD�RG������6,7�EUH]�GDYND�MH�

UD]OLND�QDMYHþ������6,7�EUH]�GDYND� 
- Y�SULPHUX��NR� MH�FHQD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�SURPHWD�YHþMD�RG������6,7�EUH]�GDYND�MH�

UD]OLND�QDMYHþ�FHQD�HQHJD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�NOLFD�L]�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY� 
 
'RSROQLOQD�VWRULWHY�2EYHVWLOR�R�&HQL��$2&��]DUDGL�WHKQLþQLK�RPHMLWHY�EHOHåL�WXGL�YVDNR�Y]SRVWDYLWHY�]YH]H�]�
RPUHåMHP�������LQ�VLFHU���HQRWR�LPSXO]��NL�MH�UD]HQ�L]MHP��QDURþQLNRP�QH�]DUDþXQDYDPR� 

     
7.1.5. &(1$�â7(9,/ý1(*$�3526725$    
     
7.1.5. 3RVHEQH�GRSROQLOQH��VWRULWYH�YH]DQH�QD�QDþLQ�GHORYDQMD�,6'1�%$�SULNOMXþND��WRþND�-�YHþ�WRþN�DOL�WRþND�-�WRþND�

(PBX) 
     
7.1.5.1. 6WRULWYH�Y�QDþLQX�GHORYDQMD�,6'1�%$�SULNOMXþND�

WRþND-YHþ�WRþN 
   

     
7.1.5.1.1. 3ULNOMXþQLQD�]D�GRGHOLWHY�YVDNH�QDGDOMQMH�

terminalne številke izven posameznega razreda 
SULNOMXþND 

Enkratno 8.655,50 10.386,60 

     
7.1.5.1.2. 1DURþQLQD�]D�SRVDPH]QR�Werminalno številko 

L]YHQ�SRVDPH]QHJD�UD]UHGD�SULNOMXþND��061� 
0HVHþQR 268,50 322,20 

     
7.1.5.2. 6WRULWYH�Y�QDþLQX�GHORYDQMD�,6'1�%$�SULNOMXþND�

WRþND-WRþND��3%;� 
   

     
7.1.5.2.1. Cena storitve neposrednega izbiranja (DDI)    
OPOMBA:  V vseh primeriK��NR�MH�QD�RVQRYQHP�GRVWRSX�,6'1�%$�DNWLYLUDQD�IXQNFLMD�'',�YHOMD�SULQFLS��GD�VH�QD�WLSLþQL�

SHWPHVWQL�ãWHYLONL�RPRJRþD�GYRPHVWQR�LQWHUQR�ãWHYLONR�R]LURPD�MDYQR�VHGHPPHVWQR�ãWHYLONR��$%&ý';<���9�
VNODGX�V�WHP�ERGR�L]YHGHQH�WXGL�YVH�VSUHPHPEH�]D�REVWRMHþH�,6'1�%$�QDURþQLNH��6NODGQR�V�WR�GHILQLFLMR�VH�
uporablja tudi cenik za omenjeno storitev. 

     
7.1.5.2.1.1. 3ULNOMXþQLQD� Enkratno 8.655,50 10.386,60 
     
7.1.5.2.1.2. 1DURþQLQD PHVHþQR� 1.000,00 1.200,00 
     
7.1.5.2.2. &HQD�ãWHYLOþQHJD�SURVWRUD�]D�EORk 10 številk    
OPOMBA: Velja tudi za prvi blok številk. 
     
7.1.5.2.2.1. 3ULNOMXþQLQD�DOL�YVDND�VSUHPHPED�Y�EORNX����

ãWHYLON�QD��,6'1�%$�SULNOMXþNX 
Enkratno 55.300,00  66.360,00 

     
7.1.5.2.2.2. 1DURþQLQD�]D�EORN����ãWHYLON�QD�,6'1�%$�

SULNOMXþNX  
0HVHþQR 1.789,90  2.147,88 

     
7.1.5.2.2.3. Rezervacija bloka 10 številk (velja do 1 leta) PHVHþQR� ����FHQH�QDURþQLQH�

rezerviranega bloka 
     
7.1.7. Vzpostavitev in vsaka sprememba nastavitve 

preusmerjanja posameznih telefonskih klicev v 
skupinL�,6'1�%$�SULNOMXþNRY 

Enkratno 9.604,20 11.525,04 
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7.2. ISDN - PA    

     
7.2.1. 35,./-8ý1,1$    

     
7.2.1.1. Primarni dostop (PA) Enkratno 1.298.319,40 1.557.983,28 
     
7.2.1.2. 1DGJUDGQMD�YHþ�NRW����3671�SULNOMXþNRY�]�,6'1-

3$�SULNOMXþNRP 
Enkratno 998.319,40 1.197.983,28 

OPOMBA:   3UL�QDGJUDGQML�Q�3671�SULNOMXþNRY��Q�MH�PDQMãL�DOL�HQDN�����VH�FHQD�QDGJUDGQMH�EUH]�''9�GRORþL�SR�QDVOHGQML�
formuli: cena brez DDV iz postavke 7.2.1.1. - n x 10.000,00SIT 

     
7.2.1.3. Nadgradnja ISDN-%$�SULNOMXþka v ISDN-PA 

SULNOMXþHN 
Enkratno Cena iz p. 7.2.1.1. - število 

QDGJUDMHQLK�SULNOMXþNRY�[������
cene iz p. 7.1.1.1. 

     
7.2.1.4. Preselitev ISDN-PA dostopa Enkratno 173.109,30 207.731,16 
     
7.2.1.5. 1DGJUDGQMD���0ELW�V��','��SULNOMXþND�]�,6'1�

primarniP��SULNOMXþNRP 
Enkratno 865.546,30 1.038.655,56 

     
7.2.1.7. Omejevanje odhodnih klicev  &HQD�SR�WRþNL������� 

     
7.2.2. 1$52ý1,1$    
     
7.2.2.1. Enostavni primarni dostop (PA) 0HVHþQR 39.378,20 47.253,84 
     
7.2.2.2. Standardni primarni dostop (PA) 0HVHþQR 44.747,90 53.697,48 
     
7.2.2.3. Komfortni primarni dostop (PA) 0HVHþQR 58.172,30 69.806,76 

     
 5D]UHGL�3$�SULNOMXþNRY�    
 3ULPDUQL�SULNOMXþHN��3$���WRþND-WRþND��3%;�    
 enostavni CLIP, brez številskega prostora (namenjen samo za 

uporabo v povezavi s storitvami dostopa preko 
WHOHIRQVNHJD�RPUHåMD�GR�SRQXGQLNRY�LQWHUQHW�VWRULWHY�
SUHNR�YVWRSQH�WRþNH������[[�[[�[�LQ������[[�[�[[� 

 standardni CLIP, številski prostor 30 številk 
 komfortni CLIP, CFU, CFB, CFNR, AOC, UUS, številski prostor 60 

številk 
     
     

7.2.3. Cene klicev  cene po postavki 1.3. 
     
     

7.2.4. DOPOLNILNE STORITVE    
     
7.2.4.1. 3ULNOMXþQLQD�]D�GRSROQLOQH�VWRULWYH� Enkratno 25.000,00 30.000,00 
OPOMBA: 3ULNOMXþQLQD�YHOMD�]D�HQR�DOL�YHþ�GRSROQLOQLK�VWRULWHY�L]�WRþNH��������� 
     
7.2.4.2. 1DURþQLQD�SRVDPH]QLK�GRSROQLOQLK�VWRULWHY    
     
7.2.4.2.1. Podnaslavljanje (SUB) 0HVHþQR 4.474,80 5.369,76 
     
7.2.4.2.2. Brezpogojno preusmerjanje klica (CFU) 0HVHþQR 1.342,50 1.611,00 
     
7.2.4.2.5. Obvestilo o ceni (AOC) 0HVHþQR 2.684,90 3.221,88 
     
7.2.4.2.7. Meduporabniška signalizacij (UUS) 0HVHþQR 4.474,80 5.369,76 
     
7.2.4.2.8. 3ULND]�LGHQWLWHWH�SULNOMXþND�Y�]YH]L��&2/3� 0HVHþQR 4.474,80 5.369,76 
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7.2.4.2.9. 2PHMLWHY�LGHQWLILNDFLMH�SULNOMXþka v zvezi (COLR) 0HVHþQR 4.474,80 5.369,76 
     
7.2.4.2.10. Identifikacija zlonamernega klica (MCID) 0HVHþQR 4.474,80 5.369,76 
     
7.2.4.2.11. 'RNRQþDQMH�]YH]H�QD�]DVHGHQHJD�QDURþQLND�

(CCBS) 
0HVHþQR 1.342,50 1.611,00 

     
OPOMBA: Zagotavljanje dopolnilnih storitev Preusmerjanje klica po tretjem pozivu (CFNR), Preusmerjanje klica ob 

]DVHGHQHP�QDURþQLNX��&)%���2PHMLWHY�LGHQWLILNDFLMH�NOLþRþHJD��&/,5��WHU�7RQVNR�L]ELUDQMH��'70)��MH�
YNOMXþHQR�Y�RVQRYQR�,6'1�3$�QDURþQLQR��'RSROQLOQH�VWRULWYH�&)15��&)%��&/,5�VH�DNWLYLUDMR�QD�åHOMR�
QDURþQLND� 

OPOMBA: 1DURþQLNX��NL�LPD�DNWLYLUDQR�VWRULWHY�SUHXVPHULWHY�NOLFHY��GRSROQLOQH�VWRULWYH��&)15��&)%��LQ�&)8��VH�
]DUDþXQDYD�NOLF�L]�SULNOMXþND�QD�NDWHUHP�MH�DNWLYLUDO�SUHXVPHULWHY�GR�SULNOMXþND�QD�NDWHUHJD�VH�L]YHGH�
preuVPHULWHY��NRW�NOLF�L]�ILNVQHJD�WHOHIRQVNHJD�RPUHåMD�SR�SRVWDYNL����� 

 2EUDþXQ�WHOHIRQVNHJD�SURPHWD�QD�QDURþQLãNLK�SULNOMXþNLK�QH�WHPHOML�YHþ�QD�EHOHåHQMX�WHOHIRQVNLK�LPSXO]RY�]�
enotno ceno, zato lahko prihaja do razlike med informacijo, ki jo dobimo na podlagi dopolnilne storitve 
Obvestilo o ceni (AOC), z upoštevanjem cene enote 5,25 SIT brez davka in ceno za posamezen klic iz 
QDURþQLãNLK�SULNOMXþNRY��NL�ER�QDURþQLNX�GHMDQVNR�]DUDþXQDQD��5D]OLND�]D�SRVDPH]HQ�NOLF�MH�VOHGHþD� 
- Y�SULPHUX��NR�MH�FHQD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�SURPHWD�PDQMãD�RG������6,7�EUH]�GDYND�MH�

UD]OLND�QDMYHþ������6,7�EUH]�GDYND� 
- Y�SULPHUX��NR� MH�FHQD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�SURPHWD�YHþMD�RG������6,7�EUH]�GDYND�MH�

UD]OLND�QDMYHþ�FHQD�HQHJD�þDVRYQHJD�LQWHUYDOD�]D�GRORþHQR�YUVWR�NOLFD�L]�QDURþQLãNLK�WHOHIRQRY�� 
 
'RSROQLOQD�VWRULWHY�2EYHVWLOR�R�&HQL��$2&��]DUDGL�WHKQLþQLK�RPHMLWHY�EHOHåL�WXGL�YVDNR�Y]SRVWDYLWHY�]YH]H�]�
RPUHåMHP�������LQ�VLFHU���HQRWR�LPSXO]��NL�MH�UD]HQ�L]MHP��QDURþQLNRP�QH�]DUDþXQDYDPR� 

     
7.2.5. Posebne dopolnilne  storitve na ISDN PA in 

','�SULNOMXþNLK 
   

     
7.2.5.1 Cena storitve neposrednega izbiranja (DDI)    
OPOMBA: 6WRULWHY�'',�VH�L]NOMXþXMH��V�VWRULWYDPL��061��73��&:�LQ�+2/'� 
 V vseh primerih, ko je na primarnem dostopu ISDN PA aktivirana funkcija DDI velja princip, da je blok 

LQWHUQHJD�RãWHYLOþHQMD�YVHERYDQ�Y�MDYQHP�EORNX�RãWHYLOþHQMD�Y�REOLNL�$%&ý';<�]D�GYRPHVWQR�LQWHUQR�
QXPHUDFLMR�LQ�$%&ý;<=�]D�WURPHVWQR�LQWHUQR�QXPHUDFLMR� 

     
7.2.5.1.1. 3ULNOMXþQLQD� Enkratno 55.300,00 66.360,00 
     
7.2.5.1.2. 1DURþQLQD PHVHþQR� 12.500,00 15.000,00 
     
7.2.5.2. &HQD�ãWHYLOþQHJD�SURVWRUD�]D�EORN����ãWHYLON    
     
7.2.5.2.1. 3ULNOMXþQLQD�DOL�YVDND�VSUHPHPED�Y�EORNX����

številk  
enkratno 55.300,00 66.360,00 

     
7.2.5.2.2. 1DURþQLQD�]D�EOok 10 številk PHVHþQR 1.789,90 2.147,88 
     
7.2.5.2.3. Rezervacija bloka 10 številk (velja do 1 leta) PHVHþQR� ����FHQH�QDURþQLQH�

rezerviranega bloka 
     
7.2.5.3. &HQD�ãWHYLOþQHJD�SURVWRUD�]D�EORN����ãWHYLON    
     
7.2.5.3.1. 3ULNOMXþQLQD�DOL�YVDNa sprememba v bloku 50 

številk 
enkratno 210.000,00 252.000,00 

     
7.2.5.3.2. 1DURþQLQD�]D�EORN����ãWHYLON PHVHþQR 8.949,50 10.739,40 
     
7.2.5.3.3. Rezervacija bloka 50  številk (velja do 1 leta) PHVHþQR� ����FHQH�QDURþQLQH�

rezerviranega bloka 
     
7.2.5.4. &HQD�ãWHYLOþQHJD�SURVWRUD�]D�EORN�����ãWHYLON    
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7.2.5.4.1. 3ULNOMXþQLQD�DOL�YVDND�VSUHPHPED�Y�EORNX�����

številk 
enkratno 420.000,00 504.000,00 

     
7.2.5.4.2. 1DURþQLQD�]D�EORN�����ãWHYLON PHVHþQR 17.899,00 21.478,80 
     
7.2.5.4.3. Rezervacija bloka 100  številk (velja do 1 leta) PHVHþQR� ����FHQH�QDURþQLQH�

rezerviranega bloka 
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8. DOSTOP DO PONUDNIKOV INTERNET STORITEV 
     
8.1. Dostop preko telefon VNHJD�RPUHåMD��GR�SRQXGQLNRY�LQWHUQHW�VWRULWHY�SUHNR�YVWRSQH�ãWHYLONH������[[�

xx x 
     
8.1.2. 3ULNOMXþQLQD za vsako vstopno številko 290.861,30 349.033,56 
     
8.1.3. 1DURþQLQD za vsako vstopno številko 26.848,70 32.218,44 
     
8.1.4. Cena minute prometa    
  -�Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH��REUHPHQLWYH minuta  1,53 1,84 
  -�Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH� minuta 0,85 1,02 
     
OPOMBA: ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�PHG������LQ�������XUR�   
 ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�RG�������GR������XUH��RE�QHGHOMDK��GUåDYQLK�SUD]QLNLK�LQ�]�

zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure. 
 Storitev pod postavko 8.1.4. pa ponudniku internet storitev. 
     
8.2. 'RVWRS�SUHNR�WHOHIRQVNHJD�RPUHåMD�GR�SRQXGQLNRY�LQWHUQHW�VWRULWHY�SUHNR vstopne številke 0889 xx x 

xx 
     
8.2.2. 3ULNOMXþQLQD za vsako vstopno številko 290.861,30 349.033,56 
     
8.2.3. 1DURþQLQD za vsako vstopno številko 26.848,70 32.218,44 
     
8.2.4. Cena minute prometa    
 -�Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH minuta 1,89 2,27 
 -�Y�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH minuta 1,05 1,26 
     
OPOMBA: 2EUDþXQVND�HQRWD�]D�REUDþXQ�WUDMDQMD�]YH]�Y��SURPHWX�QD�ãWHYLONH������[[[�[�[[�MH�þDVRYQL�LQWHUYDO��NL�

SUHGVWDYOMD���PLQXWR�WDNR�Y�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��NRW�WXGL�Y�þDVX��PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��
=DUDþXQD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO� 

 ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�PHG������LQ�������XUR� 
 ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��RE�GHODYQLNLK�RG�������GR������XUH��RE�QHGHOMDK��GUåDYQLK�SUD]QLNLK�LQ�z 

zakonom prostih dneh pa od 00.00 do 24.00 ure. 
 3RVWDYND��������VH�]DUDþXQD�QDURþQLNX��QDURþQLãNHJD�SULNOMXþND� 
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9. JAVNE TELEFONSKE GOVORILNICE 
     
9.3. MULTIFUNKCI-6.(�72ý.(    
     
9.3.1. Internet storitve    
     
9.3.1.1. Dostop do Interneta 1 minuta 1 impulz iz Telekartice 
     
9.3.2. Ostale internet storitve    
     
9.3.2.1. Pošiljanje SMS enkratno 1 impulz iz Telekartice 
     
9.3.2.2. Pošiljanje elektronske pošte enkratno 2 impulza iz Telekarice 
     
9.3.3. Ostale storitve    
     
9.3.3.1.  Tiskanje 1 lista (format A4) enkratno 3 impulzi iz Telekartice 
     
9.3.3.2. Vsebinske informacije enkratno 1 impulz iz Telekartice 
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10. GOVORNE STORITVE Z DODANO VREDNOSTJO 
     
10.1. 6725,7(9�%5(=3/$ý1(*$�7(/()21$    
     
10.1.1. 3ULNOMXþQLQD    
     
10.1.1.1. 3ULNOMXþQLQD�DOL�VSUHPHPED�]D�SRVHEQR�

telefonsko številko 
enkratno 17.310,90 20.773,08 

     
10.1.1.2. 3ULNOMXþQLQD�DOL�VSUHPHPED�]D�YVDNR�SRQRUQR�

WRþNR 
enkratno 4.327,70 5.193,24 

     
10.1.1.3. Selektivni dostop do posebne številke 080 enkratno 4.327,70 5.193,24 
OPOMBA: 6WRULWHY�VH�REUDþXQD�RE�YVDNHP�SRVHJX�QD�SRGODJL�SLVQH�]DKWHYH�QDURþQLND� 
     
10.1.1.4. Rezervacija posebne telefonske številke enkratno 1.120,00 1.344,00 
OPOMBA: 5H]HUYDFLMD�YHOMD�]D�þDV�QDG���PHVHFL�GR���OHWD� 
     
10.1.2. 1DURþQLQD    
     
10.1.2.1. 1DURþQLQD�]D�SRVHEQR�WHOHIRQVNR�ãWHYLONR���� PHVHþQR�QD�ãWHYilko 2.240,00 2.688,00 
     
10.1.3. Cene klicev minuta 17,90 21,48 
     
10.2. PREMIJSKE STORITVE    
     
10.2.1. Številka 090 –�YNORS�QD�SRQRUQH�WRþNH    
     
10.2.1.1. 3ULNOMXþQLQD�    
     
10.2.1.1.1. 3ULNOMXþQLQD�]D�SRVHEQR�WHOHIRQVNR�ãWHYLONR enkratno 17.310,90 20.773,08 
     
10.2.1.1.2. 3ULNOMXþQLQD�]D�YVDNR�SRQRUQR�WRþNR enkratno 44.142,90 52.971,48 
     
10.2.1.1.3. 6SUHPHPED�SRQRUQH�WRþNH�QD�QDURþQLNRYR�

zahtevo 
enkratno 4.327,70 5.193,24 
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10.2.1.1.4. Sprememba klicne številke 090 QD�QDURþQLNRYR�

zahtevo 
enkratno 9.604,20 11.525,04 

     
10.2.1.2. 1DURþQLQD    
     
10.2.1.2.1. 1DURþQLQD�]D�SRVHEQR�WHOHIRQVNR�ãWHYLONR PHVHþQR�QD�ãWHYLONR 1.789,90 2.147,88 
     
10.2.1.2.2. 1DURþQLQD�]D�YVDNR�SRQRUQR�WRþNR PHVHþQR�QD�SRQRUQR�WRþNR 4.474,80 5.369,76 
     
10.2.1.3. Cene klicev    
     
10.2.1.3.1. Kategorija I. minuta 19,66 23,59 
     
10.2.1.3.2. Kategorija II. minuta 52,44 62,93 
     
10.2.1.3.3.  Kategorija III. minuta 78,66 94,39 
     
10.2.1.3.4. Kategorija IV. minuta 98,32 117,98 
     
10.2.1.3.5. Kategorija V. minuta 131,09 157,31 
     
10.2.1.3.6. Kategorija VI. minuta 155,46 186,55 
     
10.2.1.3.7. Kategorija VII. minuta 210,08 252,10 
     
OPOMBA: 2EUDþXQVND�HQRWD�]D�REUDþXQ�WUDMDQMD�]YH]�MH�þDVRYQL�LQWHUYDO��NL�SUHGVWDYOMD����VHNXQG��=DUDþXQD�VH�YVDN�

]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO� 
     
10.2.2. Avtomatski govorni odzivniki 090    
     
10.2.2.1. 3ULNOMXþQLQD    
     
10.2.2.1.1. 3ULNOMXþQLQD�]D�SRVHEQo telefonsko številko enkratno 17.310,90 20.773,08 
     
10.2.2.1.2. 6SUHPHPED�NOLFQH�ãWHYLONH�����QD�QDURþQLNRYR�

zahtevo 
enkratno 9.604,20 11.525,04 

     
10.2.2.2. 1DURþQLQD    
     
10.2.2.2.1. 1DURþQLQD�]D�SRVHEQR�WHOHIRQVNR�ãWHYLONR PHVHþQR�QD�ãWHYilko 1.789,90 2.147,88 
     
10.2.2.3. Cene klicev    
     
10.2.2.3.1. Kategorija I. minuta 40,00 48,00 
     
10.2.2.3.2. Kategorija II. minuta 78,66 94,39 
     
10.2.2.3.3.  Kategorija III. minuta 98,32 117,98 
     
10.2.2.3.4. Kategorija IV. minuta 131,09 157,31 
     
10.2.2.3.5. Kategorija V. minuta 155,46 186,55 
     
10.2.2.3.6. Kategorija VI. minuta 210,08 252,10 
     
OPOMBA: 2EUDþXQVND�HQRWD�]D�REUDþXQ�WUDMDQMD�]YH]�MH�þDVRYQL�LQWHUYDO��NL�SUHGVWDYOMD����VHNXQG��=DUDþXQD�VH�YVDN�

]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO� 
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10.3. STORITEV DALJINSKEGA GLASOVANJA 

(televoting) 
   

     
10.3.1. Dostop do storitve daljinskega glasovanja  se realizira preko vstopne številke. 

 &HQD�VWRULWYH�GDOMLQVNHJD�JODVRYDQMD��]D�QDURþQLND�VWRULWYH�SR�SRVDPH]QLK��UD]UHGLK��]QDãD�� 
     
 razred I do 1.000 klicev 44.747,90 53.697,48 
     
 razred II od 1.001 do 10.000 klicev 89.495,80 107.394,96 
     
 razred III od 10.001 do 100.000 

klicev 
178.991,60 214.789,92 

     
 razred IV nad 100.001 klicev 268.487,40 322.184,88 
     

10.3.2. Cena storitve daljinskega glasovanja za 
QDURþQLND��NOLFRþHJD� 

enkratno 21,00 25,20 
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11. OSEBNI KLIC (PAGING)    
     
11.1. $YWRPDWVNR�QDURþDQMH������ enkratno 21,00 25,20 
     
11.2. 5RþQR�SRVUHGRYDQMH�������� enkratno 78,75 94,50 
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12. CENTREKS IN GEOCENTREKS 
     
12.1. 35,./-8ý1,1$    
     
12.1.1. 1DGJUDGQMD�REVWRMHþHJD�3671�SULNOMXþND�Y�

&HQWUHNV�*HRFHQWUHNV�,6'1�SULNOMXþHN�QD�LVWL�
lokaciji 

   

     
12.1.1.1. 1DGJUDGQMD�RG���GR�YNOMXþQR���3671�SULNOMXþNRv enkratno 16.800,00 20.160,00 
     
12.1.1.2. 1DGJUDGQMD�YHþ�NRW���3671�SULNOMXþNRY enkratno 8.000,00 9.600,00 
     
12.1.2. 3ULNOMXþQLQD�]D�YVDNR�L]JUDGQMR�QRYLK�SULNOMXþNRY�

na isti lokaciji 
   

     
12.1.2.1 Centreks/Geocentreks PSTN    
  1-5  enkratno 21.500,00 25.800,00 
  6-20 enkratno 14.500,00 17.400,00 
  21- 100  enkratno 7.500,00 9.000,00 
  nad 100 enkratno 4.327,79 5.193,35 
     
12.1.2.2. Centreks/Geocentreks ISDN    
  1-5  enkratno 28.500,00 34.200,00 
  6-20 enkratno 21.500,00 25.800,00 
  21- 100  enkratno 13.500,00 16.200,00 
  nad 100 enkratno 8.655,50 10.386,60 
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OPOMBA:  Pri nadgradnji ISDN-3$�SULNOMXþND�Y�&HQWUHNV�*HRFHQWUHNV�,6'1�SULNOMXþNH�VH�XSRãWHYD�QDGJUDGQMD����,6'1�

%$�SULNOMXþNRY� 
     
12.1.3. 9NOMXþLWHY�REVWRMHþLK�SULNOMXþNRY�Y�

Centreks/Geocentreks skupino 
   

     
12.1.3.1. 9NOMXþLWHY�3671�SULNOMXþND�Y�

Centreks/Geocentreks PSTN skupino na isti 
lokaciji 

   

     
  1-5  enkratno 5.000,00 6.000,00 
  6-20 enkratno 4.000,00 4.800,00 
  21- 100  enkratno 3.000,00 3.600,00 
  nad 100 enkratno 2.000,00 2.400,00 
     
12.1.3.2. 9NOMXþLWHY�,6'1�%$�SULNOMXþND�Y�

Centreks/Geocentreks ISDN skupino na isti 
lokaciji 

   

  1-5  enkratno 10.000,00 12.000,00 
  6-20 enkratno 7.500,00 9.000,00 
  21- 100  enkratno 5.000,00 6.000,00 
  nad 100 enkratno 2.500,00 3.000,00 
     
12.1.4. 3RQRYQD�YNOMXþLWHY�]DþDVQR�L]NOMXþHQHJD�&HQWUHNV�*HRFHQWUHNV�SULNOMXþND�]DUDGL�QHSUDYRþDVQHJD�SODþLOD�

UDþXQD 
 âW�SULNOMXþNRY�QD�LVWL�ORNDFLML�    
  1-5  enkratno 10.000,00 12.000,00 
  6-20 enkratno 5.000,00 6.000,00 
  21-100  enkratno 3.500,00 4.200,00 
  nad 100 enkratno 1.500,00 1.800,00 
     
12.2. 1$52ý1,1$�=$ CENTREKS IN 

GEOCENTREKS 
   

     
12.2.1. 1DURþQLQD�]D�&(175(.6    
     
12.2.1.1. PSTN    
 âWHYLOR�SULNOMXþNRY�QD�LVWL�ORNDFLML    
  1-5  PHVHþQR 1.950,00 2.340,00 
  6-20 PHVHþQR 1.194,32 1.433,18 
  21-100  PHVHþQR 1.003,00 1.203,60 
  nad 100 PHVHþno 790,00 948,00 
     
12.2.1.2. ISDN BA    
 âWHYLOR�SULNOMXþNRY�QD�LVWL�ORNDFLML    
  1-5  PHVHþQR 3.078,70 3.694,44 
  6-20 PHVHþQR 2.379,11 2.854,93 
  21-100  PHVHþQR 1.521,40 1.825,68 
  nad 100 PHVHþQR 1.073,90 1.288,68 
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Naziv storitve Enota mere 
brez davka z davkom 

     
12.2.2. 1DURþQLQD�]D GEOCENTREKS    
     
12.2.2.1. PSTN    
 âWHYLOR�SULNOMXþNRY�QD�LVWL�ORNDFLML    
  1-5  PHVHþQR 3.122,62 3.747,14 
  6-20 PHVHþQR 2.416,45 2.899,74 
  21-100  PHVHþQR 1.787,51 2.145,01 
  nad 100 PHVHþQR 1.324,08 1.588,90 
     
12.2.2.2. ISDN BA    
 ŠWHYLOR�SULNOMXþNRY�QD�LVWL�ORNDFLML    
  1-5  PHVHþQR 4.390,00 5.268,00 
  6-20 PHVHþQR 3.640,00 4.368,00 
  21- 100  PHVHþQR 2.600,00 3.120,00 
  nad 100 PHVHþQR 2.000,00 2.400,00 
     
12.3. Cene klicev    
12.3.1. Storitev CENTREKS    
12.3.1.1. Interni - ista lokacija  9NOMXþHQR�Y�PHVHþQL�QDURþQLQL 
12.3.1.2. V skupini CENTREKS  Cene po postavki 1.3. 
12.3.1.3. Zunanji -�Y�MDYQR�7.�RPUHåMH  Cene po postavki 1.3. 
     
12.3.2. Storitev GEOCENTREKS    
12.3.2.1. Interni - ista lokacija  9NOMXþHQR�Y�PHVHþQL�QDURþQLQL 
12.3.2.2. V skupini GEOCENTREKS  9NOMXþHQR�Y�PHVHþQL�QDURþQLQL 
12.3.2.3. Zunanji -�Y�MDYQR�7.�RPUHåMH  Cene po postavki 1.3. 
     
     
12.4. DOPOLNILNE STORITVE 
  
12.4.1.  -�SULYDWQR�RãWHYLOþHQMH�RG�[�GR�<�GLJLWRY 
12.4.2.   - HOLD 
12.4.3.  - ECT 
12.4.4.   - preusmeritev klicev CFU, CFNR in CFB 
12.4.5.  - prevzem klicev (Call Pick Up) 
12.4.6.  - konferenca treh 3 PTY 
12.4.7.  - CLIP tudi za analognega 
12.4.8.  -�UD]ORþHYDOQR�]YRQMHQMH 
12.4.9.  - prevezava klicev 
12.4.10.  - prenosljivost terminala 
12.4.11.  -�JODVED�QD�þDNDQMX 
12.4.12.  - neposredno izbiranje navznoter 
12.4.13.  - neposredno izbiranje navzven 
12.4.14.  -�Y]GUåHYDQMH 
12.4.15. (Q��2VQRYQL�SDNHW�VWRULWYH�*ODVRYQD�SRãWD�QD�SRVDPH]HQ�SULNOMXþHN��6WRULWHY�*ODVRYQa pošta se aktivira na  

åHOMR�QDURþQLND� 

  
OPOMBA: &HQH�WHK�VWRULWHY�VR�YNOMXþHQH�Y�PHVHþQL�QDURþQLQL� 
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PRILOGA I. 
   
B.1. Pomorski mobilni avtomatski in polavtomatski promet prek satelitskega sistema  Inmarsat 
   
V polavtomatskem prometu se poleg�FHQH��NL�VH�]DUDþXQD�]D�PLQXWR�SRJRYRUD��]D�YVDN�SRJRYRU�]DUDþXQD�ãH�FHQD�]D�

posredovanje v znesku 338,00 SIT-brez davka oziroma 405,60 SIT-]�GDYNRP��QH�JOHGH�QD�þDV�WUDMDQMD�SRJRYRUD� 

   

 Cena minute v SIT 
 brez davka z davkom 
   
9�þDVX�YHþMH�SURPHWne obremenitve 1.846,42 2.215,70 
9�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH��REUHPHQLWYH 1.487,39 1.784,87 

OPOMBA: 
ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG������GR�������XUH�� 
ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG�������GR������XUH� 
2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD�MH����V�LQ�MH�HQDNR�]D�þDV�YHþMH�LQ�PDQMãH�SURPHWQH�

REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO�� 
'RVWRS�QDURþQLNRY��NL�VR�SULNOMXþHQL�QD�DQDORJQH�WHOHIRQVNH�FHQWUDOH�ER�PRåHQ�OH�SUHN�SRVUHGRYDOQLK�PHst. 

   
   
%����.OLFL�Y�RPUHåMH�,ULGLXP�   
   

 Cena minute v SIT 
 brez davka z davkom 
   
9�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH 897,00 1.076,40 
9�þDVX�PDQMãH�SURPHWQH��REUHPHQLWYH 717,30 860,76 

OPOMBA: 
ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG������do 19.00 ure.  
ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG�������GR������XUH� 
2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD�MH����V�LQ�MH�HQDNR�]D�þDV�YHþMH�LQ�PDQMãH�SURPHWQH�

REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUval.  
'RVWRS�QDURþQLNRY��NL�VR�SULNOMXþHQL�QD�DQDORJQH�WHOHIRQVNH�FHQWUDOH�ER�PRåHQ�OH�SUHN�SRVUHGRYDOQLK�PHVW� 

   
%����.OLFL�Y�RPUHåMH�7KXUD\H   
   

 Cena minute v SIT 
 brez davka z davkom 
   
9�þDVX�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH 897,00 1.076,40 
9�þDVu manjše prometne  obremenitve 717,30 860,76 

OPOMBA:   
ýDV�YHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG������GR�������XUH�� 
ýDV�PDQMãH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH��YVDN�GDQ�RG�������GR������XUH� 
2EUDþXQVND�HQRWD�MH���þDVRYQL�LQWHUYDO��7UDMDQMH�REUDþXQVNHJD�LQWHUYDOD�MH����V�LQ�MH�HQDNR�]D�þDV�YHþMH�LQ�PDQMãH�SURPHWQH�

REUHPHQLWYH��=DUDþXQDYD�VH�YVDN�]DþHWL�þDVRYQL�LQWHUYDO�� 
'RVWRS�QDURþQLNRY��NL�VR�SULNOMXþHQL�QD�DQDORJQH�WHOHIRQVNH�FHQWUDOH�ER�PRåHQ�OH�SUHN�SRVUHGRYDOQLK�PHVW� 

 
Telekom Slovenije, d.d. 
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Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-09-21102-121/2002-2 Ob-71117

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 Petrović Ra-
deta, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Petrović Radetu, roj. 9. 8. 1946, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Trža-
ška cesta 49, 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 nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-300/99-10 Ob-71118

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 Gostimirović Branka in
Gostimirović Sreta, sedaj neznanega pre-
bivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika strankama
Gostimirović Branku, roj. 15. 12. 1948,
Gostimirović Sretu, roj. 15. 2. 1974, s pri-
javljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Beblerjev trg 1, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranki
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranki sami ali njun pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-297/99-7 Ob-71119

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 Borić Mila-
na, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Borić
Milanu, roj. 10. 10. 1952, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Topniška
ulica 70, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-

vališča, 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. 2/05-09-21102-155/99-10 Ob-71120
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 Hodnik Mar-
ka, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ho-
dnik Marku, roj. 27. 3. 1967, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Dolenjska
cesta 421, Ljubljana, sedaj neznanega pre-
bivališča, 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. 2/05-09-21102-227/99-7 Ob-71121
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 Svete Tade-
ja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Sve-
te Tadeju, roj. 14. 7. 1972, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Tugomer-
jeva ulica 38, 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 nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-123/99-8 Ob-71267
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 Janković Mi-
lorada, sedaj neznanega prebivališča, izda-
ja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki
Janković Miloradu, roj. 1. 6. 1954, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem na naslovu Roj-
čeva ulica 20, 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 nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-09-21102-126/99-6 Ob-71271
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 Vidic Iztoka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja nasled-
nji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Vidic
Iztoku, roj. 19. 7. 1948, s prijavljenim stal-
nim prebivališčem na naslovu Gosposvet-
ska cesta 13, 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 nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 35102-476/01-153 Ob-71489
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi

1. odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00) in pooblastila načelnika Upravne
enote Brežice, št. 031-1/00-1/45 z dne
4. 10. 2000, v zadevi izdaje enotnega do-
voljenja za gradnjo avtoceste na odseku Kr-
ška vas – Obrežje po uradni dolžnosti na-
slednji

sklep
Nataša Tičar, upravna delavka iz UE Bre-

žice, se postavi za začasnega zastopnika
lastnikov:

Priimek, ime Parc. št. k.o.

Bader Štefanija 150/32 Čatež
Ficher Marija 4294/1 Krška vas
Boroja Rozalija 335/123 Cerina

335/22
Grdanc Marija 335/143 Cerina

335/144
Grdanc Martin 329/59 Cerina

329/60
329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Ivanjšek Andrej 329/59 Cerina
329/60
329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Ivanjšek Katra 329/59 Cerina
329/60
329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Komočar Martin 329/59 Cerina
329/60
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Priimek, ime Parc. št. k.o.

329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Opešar Marija 335/12 Cerina
Pangerčič Matija 329/59 Cerina

329/60
329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Požgaj Edi 335/123 Cerina
335/22

Špilek Andrej 329/59 Cerina
329/60
329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Vrančič Ciril 256/2 Cerina
Vrančič Ksenija 256/2 Cerina
Vrančič Miro 256/2 Cerina
Zobarič Ana 329/59 Cerina

329/60
329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Zobarič Martin 329/59 Cerina
329/60
329/61
329/62
329/88
329/90
329/94
329/97

Grdanc Slavko 4259/1 Krška vas
Mahsen Marija 4321/1 Krška vas
Rank Marija 4301/1 Krška vas

4316/1
Zorko Anton 4277/1 Krška vas
Štojs Zofija 291/152 Velika Dolina

291/75
Budič Miha 1105/2 Velika Dolina
Štojs Zofija 291/52 Velika Dolina

291/75
Zobarič Jože 291/75 Velika Dolina
Zofič Miha 1099/2 Velika Dolina

1107/1
Vinetič Martin 1010/4 Velika Dolina
Vinetič Marjan 1010/4 Velika Dolina
Veble Ivan 291/77 Velika Dolina
Humek Franc 300/12 Velika Dolina

291/32
291/75

Metal 325/1 Velika Dolina
Vogrinc Jože 291/72 Velika Dolina
Štojs Ivanka 291/158 Velika Dolina

291/75
Zofič Jožef 1094/3 Velika Dolina

1096/3
1099/1

Gramc Janez 62 Čatež
Burja Mihael 301/56 Velika Dolina
Eberhager Štefanija291/223 Velika Dolina

291/56

Priimek, ime Parc. št. k.o.

Grdovič Albin 1891/55 Velika Dolina
Grdovič Janko 1891/55 Velika Dolina
Grdovič Niko 1891/55 Velika Dolina
Grdovič Stjepan 1891/55 Velika Dolina
Grdovič Vladimir 291/150 Velika Dolina
Horvat Jurij 291/14 Velika Dolina
Judež Ana 291/139 Velika Dolina

291/19
Mohorčič Mihael 301/21 Velika Dolina
Ogrinc Rudolf 291/139 Velika Dolina

291/19
Račič Anica 1001/1 Velika Dolina

1911/5
Šinko Anton 291/16 Velika Dolina
Štefko Ružica 291/150 Velika Dolina
Vapnar Albin 291/143 Velika Dolina

291/219
291/221
291/55

Vrbanič Fanika 1092/1 Velika Dolina
Vrbanič Jure 1092/1 Velika Dolina
Zorič Marija 301/57 Velika Dolina
Žrlič Vladimir 291/87 Velika Dolina
Ratešič Marko 300/36 Velika Dolina

300/88
Ratešič Mato 300/36 Velika Dolina

300/88
Vučetič Marija *131 Velika Dolina

Zastopala jih bo v postopku izdaje enot-
nega dovoljenja za gradnjo avtoceste na
odseku Krška vas–Obrežje, dokler ne nas-
topi zakoniti zastopnik oziroma sama stran-
ka ali njen pooblaščenec.

Št. 2/05-09-21102-68/99-8 Ob-71640

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 Jelovac Bo-
jana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Jelo-
vac Bojanu, roj. 21. 4. 1976, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Linhartova
cesta 64, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-
vališča, 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.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 014-25/93-5 Ob-71292
Sindikat Gozdarskega šolskega

centra Postojna, je dne 13. 5. 2002 vlo-
žil zahtevo za spremembo naziva sindika-
ta v registru o hrambi statutov sindikatov

pri Upravni enoti Postojna, in sicer je novi
naziv Sindikat SGLŠ - Srednje gozdar-
ske in lesarske šole Postojna.

Št. 141-19/2002-112 Ob-71293

Pravila Sindikata podjetja TP Povrt-
nina Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor, na podlagi odločbe št. 141-
088/93-0800-11 z dne 26. 5. 1993 in
spremenjena Pravila Sindikata delniške
družbe Povrtnina, ki so hranjena na pod-
lagi odločbe št. 141-16/00-112 z dne
27. 6. 2000 in vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zaporedno številko 16
z dne 26. 6. 2000, se izbrišejo iz eviden-
ce statutov sindikatov.

Št. 007-1/96 Ob-71294

Upravna enota Radovljica z dnem 14.
5. 2002 sprejme v hrambo Pravila Sindi-
kata Infrakstrukture Bled, Sindikat -
Komunale, varovanja in poslovanja z
nepremičninami Slovenije, ki jo je za-
htevala pooblaščena oseba sindikata vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 102, z nazivom Pravi-
la sindikata infrastrukture Bled, ki jo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata, z
imenom Sindikat infrastrukture Bled, s se-
dežem Bled, Rečiška 2.

Št. 028-4/2002-4 Ob-71375

Temeljni akt - Pravila o delovanju
Osnovne organizacije sindikata Držav-
nega izpitnega centra, Ob železnici
16, Ljubljana, matična številka
1158481, se z dnem 9. 5. 2002 hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-
Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpi-
san v evidenci statutov pod zaporedno šte-
vilko 125.

Št. 028-7/2001 Ob-71376

Pravila sindikata z imenom Sindikat
delavcev trgovine Slovenije, Sindikat
družbe Tehnounion AS, Ljubljana, Ce-
lovška 258, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 166,
se z dnem 24. 4. 2002 hranijo pri Uprav-
ni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg pre-
komorskih brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zaporedno št. 166 in z zaporedno
matično številko 1157990.

Št. 028-3/2001 Ob-71377

Pravila sindikata z imenom Sindikat
podjetja Slovenijavino, Frankopanska
11, Ljubljana, vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zaporedno št. 108, se
z dnem 30. 4. 2002 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 02048/00007/2002-002 Ob-71462

1. Statut Sindikata veterinarskih hi-
gienikov Slovenije – Konfederacija sin-
dikatov 90 Slovenije,s sedežem v Ljub-
ljani, Komenskega 7, se hrani pri Mini-
strstvu za delo, družino in socialne zade-
ve.

2. Statut je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod št. 156, dne 30. 5. 2002.
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-71124
1. Ime medija: Strokovna revija Isis,

glasilo Zdravniške zbornice Slovenije.
2. Izdajatelj: Zdravniška zbornica Slove-

nije, Dalmatinova 10, p. p. 1630, 1001
Ljubljana.

3. Firma in sedež pravne osebe, ki ima v
njegovem premoženju najmanj 5 odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pra-
vic: 100 % lastnik je Zdravniška zbornica
Slovenije, Dalmatinova 10, p. p. 1630,
1001 Ljubljana.

4. Imena in naslovi organov upravljanja:
– predsednik Zdravniške zbornice Slo-

venije: asist. mag. Marko Bitenc, dr. med.,
– izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slo-

venije: Jani Dernič, dr. med., prof. dr. Franc
Farčnik, dr. stom., prof. dr. Matija Horvat,
dr. med., prim. Andrej Možina, dr. med.,
prof. dr. Vladislav Pegan, dr. med., Žarko
Pinter, dr. med., Igor Praznik, dr. med.,
asist. Gordana Živčec Kalan, dr. med.,

– nadzorni odbor Zdravniške zbornice
Slovenije: predsednik: Vladimir Senekovič,
dr. med., člana: Mira Kordiš, dr. stom.,
Franc Šuta, dr. med.

Objave gospodarskih
družb

Ob-71594
Direktor družbe DRF PLUS Družba za

razvoj in financiranje d.d., Dunajska 22,
1000 Ljubljana, št. vl. 1/02085/00, na
podlagi drugega odstavka 351. člena Zako-
na o gospodarskih družbah, v okviru po-
stopka združevanja delnic zaradi zmanjša-
nja osnovnega kapitala na podlagi sklepa
skupščine, z dne 14. 8. 2001, objavlja

sklep
o razveljavitvi delnic družbe DRF PLUS

Družba za razvoj in financiranje d.d.,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Z dnem objave tega sklepa se razveljavi-
jo navadne imenske delnice, oziroma delni-
ške listine družbe DRF PLUS Družba za
razvoj in financiranje d.d., Dunajska 22,
1000 Ljubljana, ki pripadajo spodaj nave-
denim delničarjem:

1. Petrič Simon, Podlubnik 161, Škofja
Loka

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 124.120

2. ETOL – Tovarna arom in eteričnih olj,
d.d. Škofja vas 34, 3211 Škofja vas

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.600

3. HIT d.d. Hoteli, igralnice, turizem, Del-
pinova ul. 7 a, 5000 Nova gorica

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.600

4. IMP Klimat Ind. opreme za klimatiza-
cijo d.d. Vojkova 58, 1000 Ljubljana

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.524

5. KLI Logatec d.d., Tovarniška 36,
1370 Logatec

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 6.458

6. Lesna industrija – v likvidaciji, Sp.
Konomlja 23 a, 5281 Sodnja Idrija

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 5.892

7. LIK d.d. Lesna industrija Kočevje, No-
vomeška c. 5, 1330 Kočevje

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 5.820

8. LIKO Vrhnika d.d., Verd 100 a, 1360
Vrhnika

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 366

9. LIP Lesna industrija Bled d.d., Ljub-
ljanska 32, 4260 Bled

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 366

10. Lesno ind. podjetje Radomlje d.d.,
Pelechova 15, 1235 Radomlje

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.504

11. Novoles Lesna ind. Straža d.d., Na
žago 6, 8351 Straža

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 366

12. Oprema Lesno podjetje d.o.o., – v
stečaju, Cona mestne ind., 6310 Izola

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.154

13. Poteza Naložbe d.d., Dunajska 22,
Ljubljana

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 200

14. Poteza Skupina d.d., Dunajska 22,
Ljubljana

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 166

15. SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.600

16. Slovenska razvojna družba, Dunaj-
ska 160, Ljubljana

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 870

17. Stolarna Dobrepolje d.d., Podgori-
ca 21, 1312 Videm Dobrepolje

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 732

18. Sora Industrija pohištva Medvode
d.d., Gorenjska c. 12, 1215 Medvode

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.754

19. Stilles d.d. inž. in notranja oprema,
Savska 13, 8290 Sevnica

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 1.036

20. SVEA Lesna industrija d.d., C. 20.
julija 23, 1410 Zagorje ob Savi

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 1.248

21. Pohištvo Brežice d.d., Aškerčeva 7,
8250 Brežice

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 4.802

22. Tovarna pohištva Trbovlje d.d., Sa-
vinjska c. 31, 1420 Trbovlje

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 810

23. Zavarovalnica Triglav d.d., OE Ljub-
ljana, Verovškova 60 b, Ljubljana

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.600

24. MDD Lignošper, Poljavnice 227,
79220 Novi grad BIH

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 180

25. Kolar Milojka, Vodovodna 6/a, 1370
Logatec

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 44

26. Oštir Stojan, Lužarjeva 20, 1231
Ljubljana Črnuče

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 28

27. Zrnec Milena, Dolenjska c. 159,
1000 Ljubljana

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 44

28. Bobič Helena, C. Ceneta Štuparja
106, 1231 Ljubljana-Črnuče

Vrednost v SIT Št. delnic
1.000 2.152
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Direktor družbe je v skladu s 351. čle-
nom Zakona o gospodarskih družbah v zve-
zi s prvim odst. 222. člena istega zakona
ponovno pozval delničarje, ki še niso pre-
dložili delnic oziroma delniških listin, k pre-
dložitvi le-teh, in sicer najkasneje do vključ-
no 27. 5. 2002.

Dodaten poziv k predložitvi delnic dru-
žbe DRF PLUS Družba za razvoj in financi-
ranje d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43 z
dne 17. 5. 2002. Poleg tega je bil vsakemu
zgoraj navedenemu delničarju dostavljen
dodaten poziv tudi s priporočenim pismom.

Do navedenega roka ni nihče od zgoraj
omenjenih delničarjev družbi predložil za-
htevanih delnic oziroma delniških listin.

Družba bo delničarje, katerih delnice so
predmet razveljavitve po tem sklepu, o raz-
veljavitvi delnic obvestila s priporočenim pi-
smom.

Družba bo namesto razveljavljenih delnic
izdala nove delnice in jih izročila delničarjem,
katerih delnice so bile razveljavljene.

DRF PLUS d.d.

Ob-71473
Likvidacijski upravitelj Žitne skupnosti

GIZ – v likvidaciji, Ivan Dušan Železnikar,
objavlja v skladu s 381. členom Zakona o
gospodarskih družbah

poziv
likvidacijskim upnikom

da v roku 30 dni po objavi tega poziva
prijavijo svoje terjatve do družbe Žitna sku-
pnost GIZ, likvidacijskemu upravitelju na na-
slov: Žitna skupnost GIZ v likvidaciji, Masa-
rykova 36, 1000 Ljubljana.

Vse dodatne informacije dobite na tel.
041/663-634.

Žitna skupnost GIZ v likvidaciji

Ob-71561
Prevzemna družba Aktiva Invest, d.d.,

in prevzete družbe Aktiva Avant finančna
družba, d.d., Aktiva FIN, d.d., Avant Hol-
ding, d.d. in Certius Holding, d.d., vse
Dunajska 156, Ljubljana, v skladu s prvim
odstavkom 516. člena ZGD-F, sporočajo
delničarjem, da so dne 5. 6. 2002 Okrož-
nemu sodišču v Ljubljani predložile

pogodbo o pripojitvi,
ki so jo pred tem pregledali nadzorni

sveti vseh družb, ki so udeležene pri name-
ravani pripojitvi.

Delničarje se posebej opozarja na njiho-
ve pravice iz drugega in tretjega odstavka
516. člena ZGD-F, in sicer, da jim je od
6. 6. 2002 dalje na sedežu družb omogo-
čen pregled pogodbe o pripojitvi, letnega
poročila za zadnja tri poslovna leta, oziroma
ustreznega zaključnega poročila, poročila
uprave o pripojitvi, poročila o reviziji pripoji-
tve in poročila nadzornega sveta o pregledu
pripojitve.

Vsakemu delničarju bo na njegovo za-
htevo naslednji delovni dan od te objave
izdelan in izročen brezplačen prepis vseh
navedenih listin.

Aktiva Invest, d.d.
Aktiva Avant finančna družba, d.d.

Aktiva FIN, d.d.
Avant Holding, d.d.

Certius Holding, d.d.

Ob-71642
Uprava družbe AS Domžale, Servis in

trgovina d.o.o, Ljubljanska 1, Domžale,
objavlja, da je dne 6. 6. 2002 preložila
okrožnemu sodišču v Ljubljani

delitveni načrt družbe
Delitveni načrt je na svoji seji dne 5. 6.

2002 pregledal tudi nadzorni svet družbe in
na predlog delitvenega načrta ni imel pripomb.
Družbenike obveščamo, da bo od dneva ob-
jave pa do seje skupščine na sedežu družbe
na voljo na vpogled delitveni načrt ter vsa z
zakonom zahtevana pripadajoča dokumenta-
cija. Na seji skupščine bo družbenikom pre-
dložen delitveni načrt z vso zahtevano doku-
mentacijo. Uprava bo družbenikom na seji
skupščine ustno razložila vsebino delitvenega
načrta in jih seznanila z vsemi bistvenimi spre-
membami premoženja družbe od sestave de-
litvenega načrta pa do dne seje skupščine.

AS Domžale, d.o.o., Domžale

Ob-71736
Uprava družbe Gradis nizke gradnje,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.d. Ma-
ribor, Lavričeva 3, kot prevzemne dru-
žbe in uprava družbe Rudarska gradbe-
na družba d.d. Trbovlje, Trg revolucije
4, kot prevzete družbe na podlagi 516. čle-
na Zakona o gospodarsih družbah obve-
ščata delničarje, da sta dne 4. 6. 2002
Okrožnemu sodišču v Mariboru kot registr-
skemu sodišču predložili

pogodbo o pripojitvi prevzete družbe k
prevzemni.

Upravi obeh družb delničarje opozarja-
ta, da imajo pravico do pregleda naslednjih
listin:

1. Pogodbe o pripojitvi,
2. Letna poročila obeh družb za zadnja

tri poslovna leta,
3. Skupno poročilo uprav obeh družb,
4. Poročilo o reviziji pripojitve,
5. Skupno poročilo nadzornih svetov

obeh družb o pregledu pripojitve.
Listine bodo delničarjem dostopne za

pregled naslednji dan po objavi tega obve-
stila. Vsak delničar ima pravico zahtevati, da
mu družba, katere delničar je, najkasneje
naslednji dan po dani zahtevi brezplačno da
prepis navedenih listin.

Glede na to, da je dan obračuna pripoji-
tve enak bilančnemu presečnemu dnevu
zadnjega letnega poročila, t.j. 31. 12.
2001, zanji letni poročili (letni poročili za l.
2001) delničarjem ne bosta predloženi na
vpogled v okviru pravic iz 516. člena ZGD.

Glede na to, da se zadnji letni poročili
obeh družb (letni poročili za l. 2001) ne
nanašata na poslovno leto, ki se je končalo
več kot šest mesecev pred sklenitvijo po-
godbe o pripojitvi temveč se je končalo manj
kot šest mesecev, družbi nista izdelali vme-
snih bilanc stanja.

Gradis nizke gradnje, d.d.
Rudarska gradbena družba d.d.

Ob-71649

Sprememba mesta javnih objav
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske bor-

ze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št.56/99) dru-
žba Plama-pur, d.d., Podgrad, objavlja na-
slednje sporočilo:

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d.
in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št.56/99) družba Pla-
ma-pur d.d.

obvešča javnost,
da bo v prihodnje v skladu s Statutom

družbe in Pravili Ljubljanske borze, d.d., ob-
javljala sporočila za javnost v elektronski
obliki na spletni strani Ljubljanske borze,
www.ljse.si, v sklopu sistema elektronske-
ga obveščanja SEOnet.

Plama-pur, d.d., Podgrad
uprava družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-71025

Skladno z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi skle-
pa družbenikov, sprejetega na skupščini
družbe z dne 10. 4. 2002, direktor družbe
TOP LINE Portorož, turizem, svetovanje, tr-
govina, d.o.o. Portorož, Obala 55, ki je vpi-
sana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Kopru pod vl. št. 1/01160/00 in z matič-
no številko 5348412, objavlja skrajšan

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

10,205.178 SIT se zmanjša nominalno za
znesek 8,105.178 SIT tako, da znaša po
zmanjšanju osnovni kapital družbe
2,100.000 SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

TOP LINE d.o.o. Portorož
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Ob-71611
Zaradi neusklajenosti stališč večjih del-

ničarjev glede dnevnega reda skupščine,
uprava Klime Celje d.d. preklicuje sklic
skupščine za 12. 6. 2002.

Klima Celje d.d.
direktor

Zvonimir Cepuš

Preklic

Ob-71731
Preklicujemo sklic skupščine IMP TIO,

d.d., Vojkova 4, Idrija, ki je bila sklicana za
19. junij 2002 in objavljena v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 24. 5. 2002.

IMP TIO, d.d., Idrija
predsednik uprave

Miloš Šturm
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Popravek

Ob-71735
V objavi sklica 5. skupščine delniške dru-

žbe GZS d.d., ki je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002,
Ob-70345 v točki 6, se predlog sklepa po-
pravi in se pravilno glasi: “Na predlog nad-
zornega sveta se za revidiranje računovod-
skih izkazov družbe za leto 2002 imenuje
revizijska družba “Dinamic”, Novo mesto”.

Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava družbe

Popravek

Ob-71675
V objavi popravka sklica skupščine dru-

žbe Žito d.d., Ljubljana, objavljeni v Ura-
dnem listu RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002,
Ob-70580, na strani 4201, se 4.c) točka
popravi in se pravilno glasi:

c) O uporabi bilančnega dobička v višini
3.135,284.807,54 SIT bo odločeno v na-
slednjih poslovnih letih.

Žito, d.d., Ljubljana

Popravek

Ob-71609
V objavi sklica 3. skupščine delničarjev

Cestnega podjetja Ljubljana, družba poo-
blaščenka, d.d., objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 31. 5. 2002, Ob-70348,
se datum sklica popravi in se pravilno glasi:
3. skupščina delničarjev bo v ponede-
ljek, 1. julija 2002 ob 18. uri.

Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.

uprava družbe

Popravek

Ob-71598
V Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5.

2002, je bil na strani 4050 pod št.
Ob-69710 objavljen sklic skupščine Delo
tiskarna d.d. Sklic se je glasil: »ki bo v
ponedeljek, 27. 6. 2002«. Objavljen dan
sklica je napačen. Pravilen tekst glede dne-
va se glasi: »ki bo v četrtek, 27. 6.
2002«.

Delo tiskarna d.d.
predsednik uprave

Stanislav Hrast, graf. inž.

Ob-71741

Preklic

Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova cesta 5, obvešča delničarje, da
preklicuje sklic 19. rednega zasedanja
skupščine delniške družbe, ki je bilo sklica-
no za ponedeljek, 17. 6. 2002 ob 9. uri in
katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 43 z dne 17. 5. 2002.

uprava in nadzorni svet
Zavarovalnice Tilia d.d.

Na podlagi 19. in 20. člena Statuta del-
niške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, uprava družbe in nad-
zorni svet družbe sklicujeta

19. skupščino
delničarjev delniške družbe

Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5,

ki bo v sredo, 10. julija 2002 ob 9. uri v
Novem mestu, Seidlova cesta 5, v veliki
sejni sobi v III. nadstropju.

Dnevni red in pregled sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Skupščina sprejme predlog za
izvolitev delovnih teles.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto za leto 2001 z mnenjem revizijske
hiše, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila Zavarovalnice
Tilia d.d. Novo mesto za leto 2001, s skle-
pom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave o poslovanju Zavarovalnice
Tilia d.d. Novo mesto za leto 2001 in z
letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju Zava-
rovalnice Tilia d.d. Novo mesto za leto 2001
z mnenjem revizijske hiše, s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila Zavarovalnice Tilia d.d. Novo me-
sto za leto 2001, s sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave o
poslovanju Zavarovalnice Tilia d.d. Novo me-
sto za leto 2001 in z letnim poročilom o
notranjem revidiranju z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

3. Obravnava in odločanje o predlogu
uporabe dobička, pokrivanju izgube in pode-
litvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) revidirani dobiček življenjskih zavaro-

vanj za leto 2001 v višini 1,667.935,37 SIT
do višine 90%, in sicer 1,501.141 SIT, se
pripiše življenjskim zavarovancem, ki so do
tega upravičeni,

b) prav tako se pripiše še del nerazpore-
jenega dobička življenjskih zavarovanj iz pre-
teklih let (do 90% ugotovljenega dobička po-
sameznega leta) v skupni višini 14,970.254
SIT, in sicer iz leta 1998: 9,851.595 SIT in
iz leta 2000: 5,118.659 SIT,

c) ugotovljena revidirana izguba
premoženjskih zavarovanj za leto 2001 v višini
934,533.422,98 SIT ostane nepokrita,

d) skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001.

4. Sprejem plana poslovanja Zavaroval-
nice Tilia d.d. Novo mesto v letu 2002.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me plan poslovanja Zavarovalnice Tilia d.d.
Novo mesto v letu 2002.

5. Sprejem poslovnega načrta Zavaro-
valnice Tilia d.d. Novo mesto za obdobje od
leta 2002 do leta 2011.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me poslovni načrt Zavarovalnice Tilia d.d.
Novo mesto za obdobje od leta 2002 do
leta 2011.

6. Obravnava predloga in sklepanje o
prenehanju pogodbe o pripojitvi, sklenjeni
med Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto in
Zavarovalnico Maribor d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto prekli-

cuje soglasje k sklenitvi Pripojitvene pogod-
be med Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto
in Zavarovalnico Maribor d.d., dano na nje-
nem 16. zasedanju dne 15. 12. 2000.

7. Odpoklic članice nadzornega sveta
delniške družbe – predstavnice delničarjev
in izvolitev novega člana nadzornega sveta
delniške družbe – predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina odpokliče članico nadzor-
nega sveta – predstavnico delničarjev, Ma-
rinko Šolar z dnem 10. 7. 2002. Na pre-
dlog nadzornega sveta skupščina izvoli za
člana nadzornega sveta – predstavnika del-
ničarjev Zvonka Ivanušiča za mandat od
11. 7. 2002, za dobo 4 let.

8. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje letnega poročila družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila Zavarovalnice Tilia d.d. Novo me-
sto za leto 2002 se imenuje družba Revidis
d.o.o. iz Ljubljane.

9. Sprejem sprememb oziroma dopolni-
tev statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be oziroma dopolnitve statuta družbe po
podanem predlogu uprave družbe in ob
soglasju nadzornega sveta. Skupščina del-
ničarjev pooblašča upravo družbe za izdela-
vo čistopisa statuta in uskladitev redakcij-
skih sprememb statuta, ki so nastale zaradi
sprememb oziroma dopolnitev statuta.

Besedilo predlaganih sprememb oziro-
ma dopolnitev statuta je na voljo v tajništvu
uprave družbe, na sedežu družbe vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure od dneva sklica do
dneva zasedanja skupščine.

10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresni-

čevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci, ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-

koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine morajo svojo udeležbo napove-
dati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do ponede-
ljka, 8. julija 2002. Udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku dru-
žbe na kraju, kjer bo seja, ter s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo mo-
rebitne glasovalne lističe.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščen-
ci, se izkažejo z osebnim dokumentom, pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu uprave družbe na se-
dežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure od dneva sklica pa do dneva zasedanja
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v enem tednu po ob-
javi skupščine.

Zavarovalnica Tilia d.d.
Novo mesto

uprava družbe
nadzorni svet
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Ob-71281

Preklic
Uprava delniške družbe Iskra Stikala, in-

dustrija nizkonapetostne stikalne tehnike,
d.d., Kranj, Savska loka 4, preklicuje sklic
7. skupščine 19. 6. 2002, katere sklic je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43, in v
Gorenjskem glasu oba, z dne 17. 5. 2002.

Uprava delniške družbe Iskra Stikala, in-
dustrija nizkonapetostne stikalne tehnike,
d.d., Kranj, Savska loka 4, na podlagi točke
7.44 Statuta družbe hkrati ponovno sklicuje

7. skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,

ki bo v sredo, 10. julija 2002, ob 13. uri
nad Restavracijo Iskra, v Kranju, Savska lo-
ka 1.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo za leto 2001.
3. Bilančni dobiček in izguba iz poslov-

nega leta 2001.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu sve-

tu.
5. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-

nega sveta – predstavnika delničarjev.
6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
– za predsednika skupščine se imenuje

Ivan Pivk, za njegovega namestnika pa Mar-
ko Jenko,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Franci Mubi in Alenka Čebašek.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 2001.

K 3. točki dnevnega reda:
1. preneseni revalorizirani čisti dobiček

iz prejšnjih let, ki po stanju 31. 12. 2001
znaša 192,457.013 SIT, ostane do nadalj-
njega nerazporejen,

2. izguba iz poslovnega leta 2001 v zne-
sku 94,942.731 SIT ostane do nadaljnjega
nepokrita.

K 4. točki dnevnega reda: skupščina čla-
ne nadzornega sveta in upravo družbe raz-
bremenjuje odgovornosti za poslovno leto
2001.

K 5. točki dnevnega reda:
1. odpokliče se član nadzornega sveta

Aleksander Ravnikar. Mandat mu preneha
10. 7. 2002,

2. za novega člana nadzornega sveta se
za obdobje od 11. 7. 2002 do 17. 10.
2004 imenuje Dušan Šešok.

K 6. točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja delniške družbe Iskra Stikala,
d.d., Kranj se za poslovno leto 2002 ime-
nuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.
Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda. Glasuje se z glasovnicami.

Predlog sklepa pod 6. točko dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predlo-
ge preostalih sklepov pa uprava; o predlo-
gih pod točkami 1., 3., 4. in 5. je nadzorni
svet družbe dal pozitivno mnenje, k predlo-
gu pod 2. točko pa po 274.a členu Zakona
o gospodarskih družbah sestavil in skupšči-
ni predložil pisno poročilo o rezultatu preve-

ritve vodenja družbe med poslovnim letom
2001.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine evidentirani v
delniški knjigi, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Ob organiziranem zbiranju
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
po Zakonu o prevzemih.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo bo na vpogled na sedežu dru-
žbe vsak delovni dan od dneva objave skli-
ca skupščine dalje.

Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje istega dne dve uri po prvem sklicu, v
istem prostoru z istim dnevnim redom. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava

Aleksander Sašo Zupan

Ob-71059
KOPA računalniški inženiring d.d., Kidri-

čeva 14, Slovenj Gradec, vabi delničarje na

7. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,

ki bo dne 9. julija 2002 ob 16.
 
uri, v

prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

ščnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovljena je sklep-
čnost skupščine. Izvoli se predsednik skup-
ščine in dva preštevalca glasov. Vabljeni no-
tar je prisoten. Skupščina potrdi organe
skupščine.

2. Predlog delitve bilančnega dobička s
predlogom razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlog o delitvi

bilančnega dobička za leto 2001. Deli se
preneseni dobiček iz preteklih let v višini
21,117.967,95 SIT in dobiček poslovnega
leta 2001 v višini 14,160.078,70 SIT, in
sicer:

– za izplačilo dividend 7.925.320 SIT,
– nerazporejeno 27,352.762,65 SIT.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upra-

vi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2001.

3. Imenovanje revizorja za leti 2002 in
2003.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlog nadzornega sveta, da se za izvedbo
revizije računovodskih izkazov za poslovni
leti 2002 in 2003 imenuje revizorska dru-
žba Loris d.o.o., iz Dravograda.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se osnovni kapital družbe zmanjša iz
52,220.000 SIT na 30,482.000 SIT. Dru-
žba zmanjšuje osnovni kapital z umikom
21738 delnic družbe, ki so s strani družbe
že pridobljene iz razlogov iz prve alineje
240. člena ZGD. Zmanjšanje osnovnega ka-
pitala se izvede skladno z določbami 356.
in 358. člena ZGD z umikom 21738 lastnih
delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT na
delnico v breme rezerv za lastne delnice.
Za nominalni znesek umaknjenih delnic v
višini 21,738.000 SIT se povečajo kapital-
ske rezerve družbe.

Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpi-
sa o zmanjšanju kapitala v sodni register.
Zmanjšanje kapitala se izvede z razveljavitvi-
jo 21738 delnic družbe.

5. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa: skupščina družbe poo-

blašča upravo, da lahko kupuje lastne delni-
ce v skladu z 240. členom ZGD. Nominalni
znesek odkupljenih lastnih delnic ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala. Družba
bo v ta namen oblikovala rezerve za lastne
delnice. Najvišja nakupna cena delnice ne
sme presegati 70% knjigovodske vrednosti
na dan odkupa, najnižja pa ne manj kot
2.000 SIT na delnico.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe vsak dan od 12. do 14. ure, od dneva
objave dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo sami ali po
svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih.

Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim
pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po ka-
terem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

KOPA računalniški inženiring, d.d.,
Slovenj Gradec

uprava:
Bernard Osvald

Ob-71142
Na podlagi 48. člena statuta Iskradepo,

Družba pooblaščenka d.d. v likvidaciji, likvi-
dator sklicuje

2. skupščino
družbe Iskradepo, Družba

pooblaščenka d.d. v likvidaciji, Vajdova
ulica 71, Semič,

ki bo 8. 7. 2002 ob 17. uri na sedežu
družbe v Semiču, Vajdova ulica 71, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico se izvoli
Marijo Šabec.

Za preštevalko glasov se izvoli Sonjo
Pavše Grabrijan.
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Seji bo prisostvoval vabljeni notar Janez
Ferlež.

2. Sprejem poslovnega poročila za leto
2001 in za obdobje 1. 1. 2002 do 31. 5.
2002.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta in revizorja je predlog sklepa uprave:
skupščina sprejme letno poročilo v predla-
ganem besedilu.

3. Sprejem poročila o poteku likvidacije
in sprejem predloga razdelitve premoženja
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku likvidacije in predlagana razdelitev
premoženja med delničarje, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 5. 7. 2002.

4. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem bo na voljo na sedežu družbe
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v času od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so tri dni pred zasedanjem skup-
ščine (5. 7. 2002) vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skup-
ščini lahko uresničijo delničarji, njihovi poo-
blaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zase-
danjem skupščine na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z veljavnim osebnim dokumen-
tom in pisnim pooblastilom, zakoniti zasto-
pniki pa z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje
v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Iskradepo, Družba pooblaščenka d.d.
v likvidaciji

likvidator: Stanislav Golobič

Ob-71223
Na podlagi določila 283., 285. ter 286.

člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98,
6/99 in 45/01) ter 19. člena statuta dru-
žbe IMP Tovarne armatur d.d., Ivančna
Gorica, Ljubljanska cesta 43, uprava dru-
žbe in nadzorni svet sklicujeta

osmo skupščino
delniške družbe

ki bo v torek, 16. 7. 2002 ob 12. uri v
prostorih na sedežu družbe v Ivančni Gori-
ci, Ljubljanska cesta 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-

dnika skupščine in dva preštevalca glasov
po predlogu uprave.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar Marjan Kotar.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa:
A) skupščina se seznani z letnim poro-

čilom uprave in poročilom nadzornega
sveta,

B) revalorizirani preneseni čisti dobiček
preteklih let in čisti dobiček, ugotovljen za
poslovno leto 2001, to je bilančni dobiček,
v skupni vrednosti 73,703.470,13 SIT se
razporedi na druge rezerve iz dobička,

C) podeli se razrešnica nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2001.

Ne podeli se razrešnica prejšnji upravi
za poslovno leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe IMP

Tovarne armatur d.d. za poslovno leto 2002
se imenuje revizorska družba EPIS d.o.o.,
Glavni Trg 5, Celje.

Gradivo za skupščino s predlogi za spre-
jemanje sklepov je delničarjem na vpogled v
prostorih družbe IMP Tovarne armatur d.d.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43, pri vo-
dji splošno-kadrovske službe, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka, med 13. in 14.
uro, od dneva objave dalje do dneva sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
koniti zastopniki pod pogojem, da najka-
sneje tri dni pred dnevom skupščine prijavi-
jo svojo udeležbo upravi na sedežu družbe.

Glasovanje je osebno ali po pooblaščen-
cu, in sicer na podlagi t.i. glasovalne tabli-
ce, ki jo bodo delničarji oziroma poobla-
ščenci prejeli ob vstopu v prostor, kjer bo
potekalo zasedanje.

Vsaka delnica nominalne vrednosti
1.000 SIT zagotavlja en glas. Glasovanje o
posameznih točkah dnevnega reda je javno
in poteka s t.i. glasovalnimi tablicami.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina) razen če zakon ali statut
ne določata drugače.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna bo ponovno zasedanje 16. 7.
2002 ob 13. uri v prostorih družbe v Ivančni
Gorici, Ljubljanska cesta 43.

Skupščina drugega sklica veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

IMP Tovarna armatur d.d.
uprava - direktor družbe:

Marjan Kelvišar, univ. dipl. inž.

Št. 290502/S Ob-71247
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek Sta-

tuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe

6. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.

Ljubno ob Savinji,
ki bo dne 11. 7. 2002 ob 13. uri, v sejni

sobi družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti skupščine ter imenovanje no-
tarja.

Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave dru-

žbe sprejema predlagani dnevni red in ime-
nuje notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka skupščine.

1.2. Skupščina ugotavlja, da je zaseda-
nje skupščine sklepčno, saj je na seji zasto-
panega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega

in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.

3. Seznanitev skupščine s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2001 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Lju-
bno ob Savinji in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev KLS d.d. Lju-

bno ob Savinji, se seznani s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2001 in s
poročilom nadzornega sveta KLS d.d. Lju-
bno ob Savinji.

3.2. Podeli se razrešnica direktorju dru-
žbe in nadzornemu svetu družbe za poslov-
no leto 2001.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička.

Predlog sklepa :
4.1. Bilančni dobiček KLS d.d. Ljubno

ob Savinji, znaša za poslovno leto 2001
55,180.343,92 SIT in se v celoti razporedi
v druge rezerve iz dobička.

5. Predlog sprememb in dopolnitev Sta-
tuta KLS d.d. Ljubno ob Savinji.

Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme spremembe in

dopolnitve Statuta KLS d.d. Ljubno ob Savi-
nji, v predlaganem besedilu.

6. Predlog čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Sprejme se čistopis Statuta družbe.
7. Izplačilo nagrade članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa:
7.1. Članom nadzornega sveta se za de-

lo v obdobju 2001-2002 izplača nagrada,
in sicer predsedniku nadzornega sveta
250.000 SIT neto, članoma pa 150.000
SIT neto.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa:
8.1 Za revizijo računovodskih izkazov

družbe za leto 2002, se imenuje revizijska
družba Ripro, d.o.o. Velenje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki so vpisani  v delniško knjigo  pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu pisno prijavijo svojo udele-
žbo na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zase-
danjem skupščine. Prijava je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno 8. 7.
2002.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s sprejetim letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta ter besedilom pre-
dlaganih sprememb in dopolnitev Statuta,
je na vpogled delničarjem družbe  na sede-
žu družbe, Loke 36, Ljubno ob Savinji, vsak
dan od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine, od 9. do 12. ure.

Pooblastilo za zastopanje  na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki in
mora za fizične osebe vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum izdaje pooblastila ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe  pa po-
leg dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime
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in priimek in naslov pooblaščenca ter firmo
in podpis zakonitih zastopnikov pooblastite-
lja. Zakoniti zastopniki družb morajo na dan
zasedanja skupščine predložiti izpisek iz re-
gistra, iz katerega izhaja, da so zastopniki
delničarja, ki ne sme biti starejši od 7 dni.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri bo
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delničarjev.

Kovinska industrija KLS, d.d.
Ljubno ob Savinji

direktor

Ob-71249
Na podlagi 38. člena Statuta družbe No-

voles lesna industrija Straža, d.d. sklicujem

6. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija Straža,

d.d.,
ki bo v četrtek, 11. 7. 2002 ob 9. uri na

sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 6. seje skupščine delniške

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

1.1. Za predsedujočo skupščine se ime-
nuje Ada Gole-Grandovec, za preštevalca
glasov pa Janez Vovk in Branka Faleskini.

1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Uprava je skupščini predložila let-

no poročilo družbe za leto 2001 z mne-
njem revizorja in pisno poročilo nadzorne-
ga sveta delniške družbe, s katerim le-ta
sprejema letno poročilo družbe za leto
2001 in daje pozitivno stališče k revizij-
skemu poročilu.

2.2. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: bilančni dobiček v
višini 385,319.270,95 SIT se razporedi v
preneseni dobiček družbe.

2.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina upravi
in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve ter prečiščeno bese-
dilo statuta družbe Novoles lesna industrija
Straža, d.d.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2002 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.

5. Nagrada članom nadzornega sveta.
Uprava predlaga sprejem naslednjega

sklepa: nadzornemu svetu družbe se v bre-
me tekočih poslovnih stroškov izplača na-
grada v skupni bruto višini 7,980.000 SIT.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno poši-

ljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni pre-
vzamejo gradivo in glasovnice.

Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gom sprememb in dopolnitev statuta dru-
žbe ter čistopisa statuta s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure v kadrovsko-prav-
nem sektorju.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Novoles lesna industrija
Straža, d.d.

uprava

Št. 592 Ob-71252
Na podlagi B točke – šestega poglavja

Statuta delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d., Plinarniška ul. 9, Maribor in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
uprava sklicuje

VII. skupščino
družbe Plinarna Maribor, d.d.,

ki bo v četrtek, 11. 7. 2002 na sedežu
družbe, Plinarniška ul. 9, Maribor, s pričet-
kom ob 11. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne

Predlog sklepa: 1.1. ugotovi se sklep-
čnost skupščine.

Predlog sklepa: 1.2. na predlog uprave
se izvoli za predsedujočega skupščine
Franc Dover in verifikacijska komisija v se-
stavi Mijo Jurčevič, kot predsednik ter Boja-
na Gosak in Katica Vodušek, kot preštevalki
glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Seznanitev s predloženim letnim po-
ročilom o poslovanju družbe v letu 2001 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta iz 274. a člena ZGD-F.

Predlog sklepa: 2.1. skupščina se sez-
nani s predloženim letnim poročilom uprave
o poslovanju družbe v letu 2001 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta iz
274. a člena ZGD-F.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička na dan 31. 12. 2001 in podelitev
razrešnice upravi in članom nadzornega sve-
ta za leto 2001.

Predlog sklepa: 3.1. na predlog uprave
in nadzornega sveta družbe se bilančni do-
biček na dan 31. 12. 2001 v višini
362,484.371,70 SIT razporedi v druge re-
zerve iz dobička.

Predlog sklepa: 3.2. upravi – direktorju
družbe in članom nadzornega sveta se po-
deli razrešnica za poslovno leto 2001.

Letno poročilo za poslovno leto 2001 z
mnenjem revizorja in poročilo nadzornega
sveta iz 274. a člena ZGD-F sta na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: 4.1. na predlog nadzor-
nega sveta se za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2002 imenuje Dru-
žba Ernst&Young, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska c. 106.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pri-
javijo najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v registrirni pisarni - pri Vodušek, v
Mariboru, Plinarniška ul. 9.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice za glaso-
vanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni pre-
dlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Mariboru, Plinarniška
ul. 9, vsak delovnik od 9. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Plinarna Maribor, d.d.
uprava

Boris Danilo Grapulin, univ. dipl. org.

Ob-71255
Na podlagi 7.2. in 7.3. točke Statuta

delniške družbe, v zvezi z 283. členom Za-
kona o gospodarskih družbah sklicuje upra-
va družbe

5. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna

agencija d.d. Kranj,
ki bo v ponedeljek, dne 8. 7. 2002 ob

12. uri, na sedežu družbe v Kranju, Mirka
Vadnova 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine in potr-
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ditev notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca
glasov se izvolita Matjaž Dagarin in Janez
Lotrič.

Za notarko se potrdi Dušo Trobec Bu-
čan.

2. Uskladitev statuta z novelo Zakona o
gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta in čistopis statuta.

3. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2001 in poročilom nadzornega sve-
ta za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in poročilom nad-
zornega sveta.

4. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček v viši-
ni 140,996.979,22 SIT razporeja za:

– izplačilo dividend delničarjem v višini
30,866.480 SIT, kar znaša 80 SIT bruto na
delnico. Do dividend so upravičeni del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
10. 7. 2002. Dividenda se izplača v roku
90 dni po sprejemu tega sklepa;

– izplačilo nagrade upravi in članom nad-
zornega sveta v višini bruto 2,640.000 SIT;

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 107,490.499,22 SIT se prenese za upo-
rabo v naslednjih letih.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu za poslovno leto 2001, s katero
se potrdi in odobri njuno delo v letu 2001.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev ter seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev, imenujejo Ljubo Peče,
Dušan Mikuš, Matjaž Dagarin in Miran Zlo-
bec.

Skupščina se seznani, da sta na svetu
delavcev kot predstavnika delavcev v nad-
zornem svetu izvoljena Boris Malenšek in
Robert Jenkole.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v neto višini, za predse-
dnika nadzornega sveta 215 EUR, za člane
nadzornega sveta 170 EUR, vse preraču-
nano v SIT po srednjem tečaju banke Slove-
nije na dan izplačila sejnine.

7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje Revizija Plus, d.o.o. iz Ljubljane.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda, poslovno poročilo za leto 2001 in
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta so delničarjem na vpogled v tajništvu upra-
ve družbe, Mirka Vadnova 8, Kranj, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zasto-

pniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 5. 7. 2002 in ki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne pisno prijavijo svojo udeležbo na skup-
ščini.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov morajo biti pisna.

Prijavljene udeležence pozivamo, da pri-
dejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter s
podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi ude-
ležencev in prevzamejo glasovnice.

Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupšči-
ne pisno in z obrazložitvijo na naslov druž-
be.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Alpetour Potovalna agencija d.d.
uprava družbe

Št. 2031 Ob-71274
Uprava delniške družbe Mercator-Gori-

ška, Trgovina in storitve, d.d., Nova Gorica,
Gregorčičeva 19, sklicuje

9. redno skupščino
delničarjev družbe Mercator-Goriška,

Trgovina in storitve, d.d.
ki bo dne 11. 7. 2002 ob 14. uri na

sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva
19.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Emila Pavšič, za preštevalca glasov
se imenujeta Prezelj Marija in Koncut Patri-
cija.

Notarka Eva Lučovnik bo nadzirala po-
tek skupščine in sestavila zapisnik o zase-
danju skupščine.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščino se seznani z letnim poroči-

lom uprave in pisnim poročilom nadzornega
sveta za leto 2001;

b) bilančni dobiček v vrednosti
1.724,543.762,38 SIT, ki izhaja iz neraz-
porejenega čistega dobička let 1997,
1998, 1999, 2000 in 2001, ostane neupo-
rabljen in se odločanje o njegovi uporabi
prenese v naslednje leto.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.

3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2002 se imenuje Pricewaterhouse Co-
opers, d.d., Parmova 33, Ljubljana.

4. Vprašanja in pobude delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic sami ali njihovi po-
oblaščenci, ki so najmanj tri dni pred dne-
vom skupščine in na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.

Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z dvigom rok. Delničarji morajo

svojo udeležbo pisno sporočiti na naslov
družbe vsaj tri dni pred skupščino, to je
najkasneje do 8. 7. 2002.

Pisna pooblastila pooblaščencev morajo
biti na sedežu družbe vsaj tri dni pred sejo,
to je 8. 7. 2002.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena po-
trebna sklepčnost, bo ponovni sklic skup-
ščine 11. 7. 2002 ob 16. uri v istem pro-
storu z enakim dnevnim redom.

Sejna soba v kateri bo zasedanje bo od-
prta od 13. ure dalje.

Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in predlo-
ga uporabe bilančnega dobička za leto
2001 je na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak dan od 12. do 14. ure.

Mercator-Goriška, d.d.
predsednik uprave

Silvan Makuc

Ob-71288
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe ter

na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. in
66. člena ZTVP-1, uprava družbe Emona
Obala Koper d.d., Pristaniška 12, Koper,
sklicuje

9. skupščino delničarjev
družbe Emona Obala Koper d.d.,

Pristaniška 12, Koper,
ki bo 12. julija 2002 ob 13. uri, v sejni

sobi na sedežu družbe, Pristaniška 12, Ko-
per.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, predstavitev notarja ter izvolitev de-
lovnih organov skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvolijo se organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Samo Faganeli,

– za preštevalki glasov se imenujeta
Mateja Stanič Rudolf in Vera Zabukovec.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja, pisnega poroči-
la nadzornega sveta k letnem poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega do-
bička ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

2.1. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta k letnem poročilu.

2.2. Sprejem sklepa o uporabi bilančne-
ga dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predloga sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2001 v višini 758,556.681,24
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobič-
ka.

Skupščina delničarjev podeljuje upravi
in članom nadzornega sveta družbe razre-
šnico za poslovno leto 2001.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe za poslovno leto 2002 se
imenuje revizijsko družbo RFR-Ernst &
Young Revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se spremembe in dopolnitve
statuta ter čistopis statuta družbe.
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5. Vprašanja in pobude delničarjev.
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 ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, v korist katerih so delnice
delniške družbe vknjižene na računu vre-
dnostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi (KDD) na dan skupščine in
ki bodo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pisno prijavili ude-
ležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da prevza-
mejo glasovalne lističe pol ure pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili tudi svojo prisotnost.

Gradivo za skupščino, ki vključuje letno
poročilo družbe z mnenjem revizorja in po-
ročilom nadzornega sveta ter predlog spre-
memb in dopolnitev statuta s čistopisom
statuta je delničarjem na vpogled v informa-
cijski pisarni na sedežu družbe vsak delovnik
od 11. do 14. ure, od dneva oklica do
zasedanja skupščine.

Emona Obala Koper d.d.
predsednik uprave

Zmago Furlan

Št. 42-18/02 Ob-71289
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah in Statuta družbe Trimo, d.d., Prijatlje-
va 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava

deseto skupščino
delniške družbe TRIMO, d.d.,

ki bo v petek, 12. julija 2002 ob 16. uri,
na sedežu firme Trimo, d.d., Prijatljeva 12,
8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje predsednika skupščine
in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine,
imenuje se predsednica skupščine Marija
Lindič in preštevalki glasov Zlata Strmole in
Marija Tratar.

2. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001 in odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

2.1. Izkazani bilančni dobiček za leto
2001 v višini 1.369,587.725,56 SIT se na-
meni:

– 87,066.400 SIT se izplača delničar-
jem za dividende, in sicer 80 SIT bruto na
delnico. Družba bo izplačala dividende naj-
pozneje v roku 60 dni od dneva skupščine
po stanju delničarjev, vpisanih v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v Centralni klirin-
ško-depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan
9. 7. 2002;

– izplača se nagrada upravi v višini bruto
4,353.000 SIT;

– izplača se nagrada nadzornemu svetu
v višini bruto 2,000.000 SIT;

– 1,276.168.325,56 SIT prenesenega
čistega dobička se ne razporedi oziroma se
bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih
letih;

– plača se razlika v davku.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001
ter se jima podeli razrešnica.

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih del-
nic družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblašča upravo družbe,
da kupi lastne delnice družbe v skladu z 8.
odstavkom 240. člena ZGD po ceni do mak-
simalno knjigovodske vrednosti delnice po
zadnjem revidiranem poslovnem poročilu.

V primeru prodaje po 240. členu ZGD
se določi najnižja prodajna cena delnice v
višini povprečne nabavne cene.

4. Sprejem sklepa o spremembi statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta ter se potrdi čisto-
pis statuta družbe Trimo, d.d.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe za poslovno leto 2002 se ime-
nuje družba IN Revizija, d.o.o. iz Ljubljane.

Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo do-
stavljeni upravi v sedmih dneh od objave.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Glasovanje je javno.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo najkasneje tri dni pred skup-
ščino oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, katerih prijava udeležbe
na skupščini bo prispela na sedež družbe
vsaj dva dni pred skupščino, to je najkasne-
je do 10. 7. 2002.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dol-
žni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

Celotno gradivo za skupščino in predlog
sprememb in dopolnitev statuta družbe Tri-
mo, d.d. je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe Trimo, d.d.,
Prijatljeva 12, 8210 Trebnje, vsak delovni
dan med 13. in 15. uro.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 12. 7.
2002 ob 16.30, na istem kraju. Skupščina
bo takrat veljavno sklepčna ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Trimo, d.d., Trebnje
uprava

Ob-71635
Na podlagi 37.člena Statuta družbe upra-

va sklicuje

sedmo skupščino
družbe Filc, d.d. Mengeš,

ki bo 10. 7. 2002 ob 10. uri, v prostorih
na sedežu družbe v Mengšu, Slovenska ce-
sta 40, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev predsednika skupščine in
seznanitev z notarjem.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine in imenuje notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 z mnenjem revizorja, pi-

snim poročilom nadzornega sveta k letne-
mu poročilu in odločitev o uporabi bilančne-
ga dobička ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2001 znaša 231,599.619,50 SIT,
ostane nerazporejen in se bo razporejal v
naslednjih poslovnih letih.

b) Upravi in nadzornemu svetu Filc, d.d.
Mengeš, se za leto 2001 v smislu 2. od-
stavka 282. člena ZGD-F podeli razrešnica.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa:
– osnovni kapital družbe se zmanjša od

dosedanjega zneska 685,668.000 SIT za
95,820.000 SIT, tako da novi osnovni kapi-
tal znaša 589,848.000 SIT,

– zmanjšanje osnovnega kapitala se iz-
vede z umikom 7985 lastnih delnic v nomi-
nalnem znesku po 12.000 SIT, ki se umak-
nejo v breme nerazporejenega čistega do-
bička,

– z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega
kapitala v sodni register, je osnovni kapital
zmanjšan, istega dne pa se tudi razveljavijo
pravice iz umaknjenih delnic.

4. Sprejem sprememb statuta družbe
Filc, d.d., Mengeš.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta dru-
žbe Filc, d.d. Mengeš.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja družbe za leto 2002 se imenuje Bo
Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9, Ljub-
ljana.

6. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta se določi
plačilo za udeležbo na posamezni seji nad-
zornega sveta (sejnina) v znesku 80.000
SIT neto za predsednika, 55.000 SIT neto
za člana, ki je namestnik predsednika in
45.000 SIT neto za člana nadzornega sve-
ta.

Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 5. julija 2002, in sicer
s priporočenim pismom ali osebno v tajniš-
tvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na
skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih
pravic.

Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 5. julij 2002 vpisani v KDD-ju.

Pooblaščenci za zastopanje delničar-
jev se v enakem roku prijavijo s pooblasti-
lom, ki mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov in
EMŠO pooblastitelja in vse iste podatke
pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg
podatkov o pooblaščencu in št. glasov še
firmo, sedež ter podpis in žig pooblastite-
lja.

Letno poročilo, predlog sprememb sta-
tuta in preostalo gradivo za skupščino je na
vpogled v tajništvu družbe Filc d.d. Men-
geš, Slovenska cesta 40, 1234 Mengeš,
vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

Filc, d.d., Mengeš
uprava
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Ob-71296
Uprava družbe na podlagi 15. člena sta-

tuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemič-
na industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica,
sklicuje

5. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v sredo 10. 7. 2002, ob 12. uri na

sedežu družbe Hermanova 1, Sevnica v je-
dilnici družbe 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: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvolijo se delovna telesa v
naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se izvoli od-
vetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadranska
18,

– za preštevalki glasov se imenujeta Moj-
ca Ratajc in Tina Šteblaj, obe iz Tanin Sevni-
ca d.d., in

– za sestavo notarskega zapisnika in za
udeležbo na skupščini se potrdi notar Boris
Pavlin iz Krškega, Cesta krških žrtev 9.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani s poročilom nad-

zornega sveta o potrditvi letnega poročila
za leto 2001.

Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila
bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2001 znaša 73,510.500,13 SIT. Celotni
bilančni dobiček v znesku 73,510.500,13
SIT se odvede v druge rezerve iz dobička,

b) skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v letu 2001 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2001.

3. Obravnava sprememb dejavnosti dru-
žbe ter sprememb in dopolnitev statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa:
a) sprejme se sklep o spremembi dejav-

nosti družbe v predloženem besedilu,
b) sprejme se sklep o spremembah in

dopolnitvah statuta družbe v predloženem
besedilu.

Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2001, revizorjevo

mnenje, poročilo nadzornega sveta predla-
gane spremembe dejavnosti in statuta dru-
žbe ter drugo gradivo za skupščino družbe
s predlogi sklepov so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d.,
Hermanova 1, 8290 Sevnica, v tajništvu
uprave, vsak delovni dan med 12. in 13.
uro od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo

in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 30. 6. 2002 oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na
podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupšči-
ne prejmejo ob vstopu v dvorano. Poobla-
stilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in ga shrani družba.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napoveda-

ti upravi pisno vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo v istem ro-
ku poslati tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skup-
ščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 13. uri na mestu prvega skli-
ca.

Na ponovljenem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Tanin Sevnica d.d.
uprava:

Ivan Mirt

Ob-71357
V skladu s 13. členom Statuta Nove KBM

d.d. Maribor, sklicuje uprava banke

7. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,

ki bo potekala v torek, 9. julija 2002, ob
12. uri v prostorih Nove KBM d.d. v Maribo-
ru, Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje, sejna
soba

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Friderik Bukovič iz Maribora.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: Janeza Er-

javca,
– za preštevalca glasov: Maksimiljana Ju-

dra in Slavico Šubernik.
3. Obravnava letnega poročila Nove

KBM d.d. za leto 2001, poročila nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila Nove
KBM d.d. za leto 2001 in poročila o notra-
njem revidiranju za leto 2001 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Skupščina banke se seznani s predlože-

nim letnim poročilom Nove KBM d.d. za
leto 2001, poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila Nove KBM d.d.
za leto 2001 in poročilom o notranjem revi-
diranju za leto 2001.

4. Predlog prečiščenega besedila Sta-
tuta Nove KBM d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta skupščina banke
sprejme prečiščeno besedilo Statuta Nove
KBM d.d.

5. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2001 s predlogom podelitve razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu Nove
KBM d.d. za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloga uprave banke in

mnenja nadzornega sveta banke se bilančni
dobiček za leto 2001 v višini
1.242,708.226,96 tolarjev uporabi za na-
slednje namene:

– izplačilo delničarjem, kar znaša
357,21 SIT bruto na delnico
1.000,188.000,

– druge namene v skladu s statutom:

– za člane uprave banke 5,205.156,
– za člane nadzornega sveta

16,482.994,
– druge rezerve iz bilančnega dobička

220,832.076,96.
Dobiček se izplača delničarjem, ki so

bili na dan 30. junija 2002 vpisani v delni-
ško knjigo, in sicer po 50% v mesecu juliju
in novembru 2002.

2. Skupščina Nove KBM d.d. podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu No-
ve KBM d.d. za poslovno leto 2001.

6. Predlog imenovanja pooblaščenega
revizorja Nove KBM d.d. za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina banke na pre-
dlog nadzornega sveta Nove KBM d.d. za
pooblaščenega revizorja Nove KBM d.d.za
leto 2002 imenuje revizijsko družbo Deloit-
te & Touche.

7. Predlog spremembe višine sejnin čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina banke na pre-
dlog nadzornega sveta določa, da se sejni-
ne in drugi prejemki članov nadzornega sve-
ta Nove KBM d.d. uskladijo s Sklepom Vla-
de RS o kriterijih za določitev višine sejnin
in drugih prejemkov članov nadzornih sve-
tov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Republika Slovenija in gospodarskih družb
v večinski lasti Republike Slovenije, ki ga je
sprejela Vlada na 45. seji dne 11. oktobra
2001 in s Sklepom o spremembi sklepa
Vlade RS o kriterijih za določitev višine sej-
nin in drugih prejemkov članov nadzornih
svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je Republika Slovenija in gospodarskih
družb v večinski lasti Republike Slovenije,
sprejetim na 74. seji Vlade RS dne 16. ma-
ja 2002.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar

na skupščini osebno ali preko svojih zasto-
pnikov oziroma pooblaščencev.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi po-
oblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.

Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna po-
oblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.

Uprava in člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Celotno gradivo za dnevni red skupšči-
ne s predlogi sklepov je delničarjem na vpo-
gled od 10. 6. 2002 dalje do dneva skup-
ščine v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kra-
igherja 4, V. nadstropje.

Uprava Nove KBM d.d.
Drago Pišek, član

Matjaž Kovačič, član
dr. Jože Glogovšek, predsednik

Št. 1/2002 Ob-71358
Uprava družbe KS4 – Naložbe, d.d., skli-

cuje

redno letno skupščino družbe
KS4 – Naložbe, družba za investiranje

in nepremičnine, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 11. julija 2002

ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 9.
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Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Mirana Kovačiča in za
preštevalki glasov Tejo Švigelj in Ani Ferjan.

2. Predstavitev letnega poročila, poroči-
la revizorja in poročila nadzornega sveta za
leto 2001.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
leto 2001.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2002 skupščina imenuje revizijsko dru-
žbo Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.

5. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina za člane nad-

zornega sveta družbe s štiriletnim manda-
tom imenuje Mojco Lah, Majo Šifrer in Tejo
Švigelj.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta.
7. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-

žbe.
Predlog sklepov:
a) Osnovni kapital družbe se zmanjša za

277.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša
1.533,600.000 SIT. Zmajšanje se izvede z
umikom 277 delnic, ki so dane družbi na
razpolago neodplačno. Znesek, enak celot-
nemu nominalnemu znesku umaknjenih del-
nic se odvede v kapitalske rezerve. Namen
tega zmanjšanja osnovnega kapitala je omo-
gočiti nadaljnje zmanjšanje osnovnega ka-
pitala skladno sklepu b) te točke dnevnega
reda. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe v skladu s tem
sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.

b) Osnovni kapital družbe se zmanjša za
1.022,400.000 SIT in po zmanjšanju znaša
511,200.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede poenostavljeno. Namen
zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos
sredstev v višini 1.022,400.000 SIT v kapi-
talske rezerve družbe. Osnovni kapital se
zmanjša z združevanjem delnic, tako se po
tri dosedanje delnice združijo in oblikujejo
eno novo delnico, nominalne vrednosti po
1.000 SIT vsaka.

Družba bo najkasneje v tridesetih dneh
po vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register izdala 511.200 no-
vih navadnih delnic, nominalne vrednosti po
1.000 SIT vsaka, s katerimi se nadomestijo
dosedanje delnice družbe. Presečni datum
združitve delnic bo enak datumu izdaje no-
vih delnic.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v skladu s sklepi o
zmanjšanju osnovnega kapitala.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in izvršuje-

jo glasovalno pravico delničarji, ki so tri dni
pred skupščino kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo družbe pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi.

Pogoj za udeležbo in izvrševanje glaso-
valne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi, tako da družba
njegovo prijavo prejme vsaj tri dni pred skup-
ščino.

Pooblastila za zastopanje morajo biti pi-
sna.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno po-

ročilo, poročilo revizorja in poročilo nadzorne-
ga sveta za leto 2002 ter predlog sprememb
statuta družbe, je delničarjem dostopno na
sedežu družbe od objave sklica dalje.

KS4 - Naložbe, d.d.
uprava družbe

Št. 3/2002 Ob-71360
Uprava družbe KS1 – Naložbe, d.d., skli-

cuje

redno letno skupščino družbe
KS1 – Naložbe, družba za investiranje

in nepremičnine, d.d.
Skupščina bo v četrtek, 11. julija 2002

ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Du-
najska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Mirana Kovačiča in za
preštevalki glasov Tejo Švigelj in Ani Ferjan.

2. Predstavitev letnega poročila, poroči-
la revizorja in poročila nadzornega sveta za
leto 2001.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
leto 2001.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2002 skupščina imenuje revizijsko dru-
žbo Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-

žbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe

se zmanjša za 2.984,845.000 SIT in po
zmanjšanju znaša 1.193,938.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
poenostavljeno. Namen zmanjšanja osnov-
nega kapitala je prenos sredstev v višini
2.984,845.000 SIT v kapitalske rezerve
družbe. Osnovni kapital se zmanjša z zdru-
ževanjem delnic, tako se po sedem dose-
danjih delnic združi in oblikuje dve novi del-
nici, nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsa-
ka.

Družba bo najkasneje v tridesetih dneh
po vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register izdala 1,193.938
novih navadnih delnic, nominalne vrednosti
po 1.000 SIT vsaka, s katerimi se nadome-
stijo vse dosedanje delnice družbe. Pre-
sečni datum združitve delnic bo enak datu-
mu izdaje novih delnic.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe v skladu s tem skle-
pom o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in izvršuje-

jo glasovalno pravico delničarji, ki so tri dni
pred skupščino kot imetniki delnic vpisani v
delniško knjigo družbe pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi.

Pogoj za udeležbo in izvrševanje glaso-
valne pravice na skupščini je, da delničar

svojo udeležbo pisno prijavi, tako da družba
njegovo prijavo prejme vsaj tri dni pred skup-
ščino.

Pooblastila za zastopanje morajo biti pi-
sna.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno po-

ročilo, poročilo revizorja in poročilo nadzorne-
ga sveta za leto 2002 ter predlog sprememb
statuta družbe, je delničarjem dostopno na
sedežu družbe od objave sklica dalje.

KS1 - Naložbe, d.d.
uprava družbe

Ob-71361
Na podlagi točke 7.7. Statuta družbe Po-

stojnska jama, Turizem d.d., Jamska c. 30,
Postojna, uprava družbe vabi delničarje na

5. sejo skupščine
družbe Postojnska jama, Turizem d.d.,

ki bo v petek, dne 12. 7. 2002 ob 10.
uri na sedežu družbe v prostoru Jamske
restavracije (soba Venecijanka), Jamska c.
30, Postojna.

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 Andreo Šabec in Marjo Smr-
delj. Skupščini bo prisostvoval vabljeni no-
tar Aleksander Ternovec.

3. Seznanitev s poročilom NS.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega

dobička iz leta 2001 ter podelitev razrešni-
ce upravi in NS družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobička iz le-
ta 2001 v znesku 99,781.053,90 SIT upo-
rabi:

– del bilančnega dobička v vrednosti
28,872.295,31 SIT, ki izhaja iz nerazpore-
jenega čistega dobička iz leta 1998 za iz-
plačilo dividend v bruto vrednosti 86,10 SIT
na delnico,

– del bilančnega dobička v vrednosti
32,149.194,53 SIT, ki izhaja iz nerazpore-
jenega čistega dobička iz leta 1999 in ne-
razporejenega čistega dobička iz leta 2000,
za druge rezerve iz dobička,

– preostali bilančni dobiček v vrednosti
38,759.564,06 SIT, ki izhaja iz nerazpore-
jenega čistega dobička iz leta 2001, ostane
neuporabljen in se odločanje o njegovi upo-
rabi prenese v naslednje leto (preneseni do-
biček).

Dividende se v nerevaloriziranih zneskih
izplačajo v 30 dneh po sprejemu tega skle-
pa tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki
delnic vknjiženi pri KDD – Centralni klirin-
ško depotni družbi na dan 15. 7. 2002.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 200 imenuje revizijska hiša IN Revizija
d.o.o., Ljubljana.
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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 zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu, na
sedežu družbe in so vpisani pri KDD – Cen-
tralni klirinško depotni družbi, po stanju zad-
njega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Postojnska jama, Turizem d.d.,
Postojna

uprava družbe

Ob-71362
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe Agis zavore d.d., Ptuj, uprava dru-
žbe sklicuje

5. redno skupščino družbe
Agis zavore d.d., Ptuj, Rajšpova ulica

16, Ptuj,
ki bo v torek, 9. 7. 2002 ob 14. uri, na

sedežu družbe Rajšpova ulica 16 – v okrep-
čevalnici Gastro, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
predsedujoči skupščine in dva preštevalca
glasov. Vabljeni notar je prisoten.

2. 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) ter podelitev razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu za leto 2001.

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 ter podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe s konverzijo terjatev.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog uprave: osnovni kapital družbe, ki
znaša 365,842.000 SIT, se poveča za
61,314.000 SIT z izdajo 61.314 navadnih
imenskih delnic istega razreda tretje serije, z
enakimi lastnostmi kot so določene v statutu
družbe za že izdane delnice in po nominalni
vrednosti 1.000 SIT za eno delnico, s serij-
skimi številkami od 365.843 do 427.156.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
427,156.000,00 SIT.

Prodajna cena ene delnice znaša ozi-
roma je enaka revidirani knjigovodski vre-

dnosti delnice na dan 1. 1. 2002 –
2.020,79 SIT.

Povečanje osnovnega kapital se izvede
s stvarnimi vložki s konverzijo terjatev v skla-
du s pogodbo o konverziji denarnih terjatev
v bodoče delnice, in sicer delnice Agis za-
vore d.d. Ptuj, kot sledi:

– Slovenska razvojna družba d.d. Ljub-
ljana, prevzame delnice v skupni nominalni
vrednosti 61,314.000 SIT, katere vplača s
prenosom svojih terjatev do družbe v višini
123,904.329 SIT na družbo in s tem pre-
vzame 61.314 navadnih delnic.

Znesek 62,590.329 SIT, ki predstavlja
razliko med preneseno terjatvijo in med sku-
pno nominalno vrednostjo novo izdanih del-
nic, se knjiži kot plačani presežek kapitala.

Na podlagi določil tretjega odstavka 313.
člena Zakona o gospodarskih družbah se v
celoti izključi prednostna pravica doseda-
njih delničarjev do vpisa novih delnic.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom
sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet dru-
žbe.

4. Sprejem sklepa o povečanju os-
novnega kapitala - odobreni kapital.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog uprave:

Uprava ima v obdobju 5 let po vpisu
sprememb statuta družbe v sodni register
pooblastilo, da poveča osnovni kapital do
50 odstotkov obstoječega osnovnega kapi-
tala z izdajo novih delnic, ki se lahko izdajo
samo s predhodnim soglasjem nadzornega
sveta.

Skupščina delničarjev prenaša po-
oblastilo za spremembo statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s tem skle-
pom sprejetimi odločitvami, na nadzorni
svet družbe.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog uprave: sprejmejo se predla-
gane spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za novo mandatno
obdobje dveh let se ponovno imenujejo za
člane nadzornega sveta dosedanji člani nad-
zornega sveta, in sicer: Anže Lapajne,
Gordana Mojsilovič in Erna Kovše.

7. Imenovanje pooblaščene revizorske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizorsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Auditor d.o.o., Ptuj.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, besedilo predlaga-
nih sprememb in dopolnitev statuta družbe
ter drugo gradivo za točke dnevnega reda
skupščine bo na voljo na vpogled delničar-

jem vsak delovni dan med 9. in 11. uro, na
sedežu družbe v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Pisni nasprotni predlogi delničarjev se
sprejemajo v roku enega tedna po objavi
tega sklica na naslovu družbe.

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 in zastopniki, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine upravi družbe
prijavijo svojo udeležbo. Prijava je možna
tudi preko pošte ali faksa, kateremu pa mo-
ra slediti priporočena pošta. Prijave se bo-
do zbirale od dneva objave tega sklica do
vključno 5. 7. 2002, v pisarni Lidije Dreven-
šek, Rajšpova ul. 16, Ptuj, v času od 9. do
11. ure, vsak delavnik, kjer je tudi na vpo-
gled skupščinsko gradivo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, poobla-
ščenci delničarjev in zastopniki delničarjev
pa z originalnim pisnim pooblastilom in ose-
bnim dokumentom.

Dvorana, kjer se bo odvijala skupščina,
bo odprta eno uro pred zasedanjem skup-
ščine.

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.

Agis zavore d.d., Ptuj
direktor

Emerik Weigl

ob-71363
Na podlagi 40. člena Statuta Adriatic Za-

varovalne družbe d.d. Koper, uprava dru-
žbe sklicuje

26. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper,

ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2002 ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe v Kopru,
Ljubljanska cesta 3a.

Dnevni red in predlogi sklepov:
Ad 1)
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga naslednji sklep: za

predsedujočega 26. seje skupščine Adria-
tic Zavarovalne družbe d.d. Koper, se izvoli
Marko Globevnik, za preštevalki glasov se
določi Klavdijo Ivanovič in Majo Trstenjak,
za notarko pa se določi Nevenko Kovačič iz
Kopra.

Ad 2)
Predstavitev letnega poročila za poslov-

no leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu, poročila notranje revizijske službe za
leto 2001 z mnenjem nadzornega sveta k
letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
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upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

Skupščina Adriatic Zavarovalne družbe
d.d. Koper, se je seznanila z letnim poroči-
lom o poslovanju za leto 2001 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu.

Skupščina Adriatic Zavarovalne družbe
d.d. Koper, se je seznanila z letnim poroči-
lom o notranjem revidiranju za leto 2001 z
mnenjem nadzornega sveta.

Upravi in nadzornemu svetu Adriatic Za-
varovalne družbe d.d. Koper, skupščina za
leto 2001 podeljuje razrešnico.

Ad 3)
Imenovanje revizorja za revizijo letnega

poslovnega poročila za poslovno leto 2001.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revidiranje letnega poročila Adriatic Za-
varovalne družbe d.d. Koper, za poslovno
leto 2002, se imenuje revizijska družba
Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.

Ad 4)
Informacija o izvolitvi člana – predstavni-

ka delavcev – v nadzorni svet.
Skupščina Adriatic Zavarovalne družbe

d.d. Koper, se je seznanila z informacijo
Sveta delavcev družbe, da je bil za člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev, z
22. 1. 2002 izvoljen Igor Marinšek.

Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter drugo gradivo za skupščino s pre-
dlogi sklepov je delničarjem na vpogled od
dneva objave tega sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine v tajništvu uprave v Ko-
pru, Ljubljanska cesta 3a, vsak delavnik med
9. in 12. uro.

V skladu s 43. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresniče-
vanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe na sedežu uprave družbe, najka-
sneje 3 dni pred dnevom zasedanja skup-
ščine.

V primeru, da skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper

predsednik uprave
Dušan Novak, univ.dipl.ek.

Ob-71364
Na podlagi 47. člena Statuta Meje, kme-

tijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor dru-
žbe sklicuje

6. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur,

d.d.,
ki bo v ponedeljek, 8. julija 2002 ob 13.

uri v prostorih sejne sobe družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se imenuje Danico Dosedla, za prešteval-
ki glasov Faniko Leskovšek in Roberto Kre-
sal, za notarska opravila se potrdi izbrana
notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilan-
čnega dobička za leto 2001 ter odločanje o

podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: celotni bilančni dobiček
v skupnem znesku 14,338.553,80 SIT se
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček.

Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo
uprave in nadzornega sveta Meje Šentjur,
d.d. v poslovnem letu 2001 ter se upravi in
članom nadzornega sveta v smislu drugega
odstavka 282.a člena ZGD-F podeli razre-
šnica.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Meje Šentjur, d.d. za leto 2002
se imenuje revizijska hiša EPIS, d.o.o. iz
Celja.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine ter delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane
skupščine (pri čemer se šteje dan zaseda-
nja 8. 7. 2002) na sedežu družbe vložili
pisno prijavo za udeležbo ali jo s priporoče-
no pošto dostavili družbi.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine najkasneje uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost ter prevzeli sredstva za
glasovanje.

Popolno gradivo za sejo skupščine, sku-
paj z letnim poročilom in poročilom nadzor-
nega sveta, je delničarjem na vpogled od
dneva objave skupščine na sedežu družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji sporočijo v pisni obli-
ki direktorju družbe v sedmih dneh po obja-
vi sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
to je ob 14. uri. Skupščina bo takrat odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Meja Šentjur, d.d.
direktor

Jože Fidler, univ. dipl. ek.

Ob-71369
Na podlagi 46. člena Statuta delniške

družbe Gozdarstvo Grča, d.d., sklicujemo

7. skupščino
delniške družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,

v petek, 12. 7. 2002, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine ter pred-
stavitev notarke.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina
izvoli za predsednika skupščine Milana Str-
liča, za preštevalca glasov Stojana Debelja-
ka in Petra Medveda. Ugotovi se, da skup-

ščini prisostvuje notarka mag. Nina Češa-
rek iz Kočevja.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim

poročilom in revizorjevim poročilom za leto
2001 ter poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poro-
čila se na predlog uprave in nadzornega sveta
uporabi bilančni dobiček družbe takole:

a) višina bilančnega dobička po sta-
nju na dan 31. 12. 2001 znaša
156,111.773,04 SIT, in sicer
77,972.670,24 SIT iz preteklih let in
78,139.102,80 SIT iz leta 2001;

b) del bilančnega dobička se uporabi
za izplačilo dividend delničarjem, v višini
145 SIT bruto/delnico, iz dobička leta 1997
in 2000. Dividende se izplačajo do 31. 10.
2002 vsem lastnikom navadnih delnic, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani
na dan 5. 7. 2002;

c) del bilančnega dobička se izplača
kot nagrada, in sicer:

– upravi v višini 7,600.000 SIT in
– nadzornemu svetu v višini

2,400.000 SIT, vsakemu članu do 1/3.
Izplačilo nagrad se izvrši do 31. 8.

2002 iz dobička za leto 2000;
d) del bilančnega dobička v višini

39,069.551,40 SIT se uporabi za druge
rezerve iz dobička;

e) preostanek bilančnega dobička se
prenese v naslednje obdobje in se bo o
njem odločalo v naslednjih letih.

3. Skupščina potrdi delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

3. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe v pre-
dloženem besedilu in čistopis statuta dru-
žbe.

4. Obravnava in sprejem predloga nad-
zornega sveta o imenovanju revizorja za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja v poslovnem letu 2002 revizijsko
družbo Revidicom, d.o.o., Maribor.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopni-
ki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bo-
do na dan 5. 7. 2002 vpisani v Centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno poši-
ljko s pripisom »za skupščino« dostavijo dru-
žbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Zadnji dan za oddajo prijave je 9. 7. 2002.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
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prisotnost na skupščini ter prevzamejo gla-
sovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa s pisnim po-
oblastilom.

Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, ose-

bno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-ra-
čunovodskem sektorju, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, za
katere želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, nastopi polurni od-
mor, po katerem se skupščina vnovič zač-
ne. V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število zastopanega kapitala.

Gozdarstvo Grča, d.d., Kočevje
predsednik nadzornega sveta

mag. Črtomir Vilhar, univ.dipl.inž. gozd.
uprava družbe

mag. Branko Južnič, univ.dipl.inž. gozd.

Ob-71372
Uprava družbe Certa, Podjetje za uprav-

ljanje in investiranje d.d., Cerkno, Ličarjeva
7, Slovenija sklicuje

11. skupščino
delniške družbe Certa, Podjetje za

upravljanje in investiranje d.d., Cerkno
ki bo dne 8. 7. 2002 ob 10. uri v prosto-

rih salona hotela Cerkno, Sedejev trg 8,
Cerkno.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nega predsedstva.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

skupščine in dva člana predsedstva.
2. Predstavitev letnega poročila in poro-

čila nadzornega sveta za poslovno leto
2001.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Predlog sklepa:
Na dan 31. 12. 2001 znaša bilančni

dobiček družbe Certa d.d., Cerkno
936,951.506,52 SIT, ki je sestavljen iz:

– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2001: 245,458.925,71 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz preteklih let: 691,492.580,81 SIT.

Bilančni dobiček se uporabi za nasled-
nje namene:

– 225,591.300 SIT se izplača delničar-
jem za dividende, in sicer 100 SIT bruto na
delnico;

– 103,186.299,43 SIT v druge rezerve;
– 6,000.000 SIT za nagrade članom

nadzornega sveta in upravi kot udeležba na
dobičku.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje v roku 60 dni od dneva skup-
ščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisa-

nih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v
Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljub-
ljana na dan skupščine.

– bilančni dobiček v višini
602,173.907,09 se ne razporedi oziroma bo
o njem odločeno v prihodnjih poslovnih letih.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom ZGD skupščina družbe podeljuje upra-
vi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
poslovnem letu 2001.

5. Imenovanje revizorja družbe za revidi-
ranje poslovanja in izkazov za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revidiranje poslovnih izkazov za poslovno
leto 2002 revizijsko družbo Iteo-Abeceda,
d.o.o. Ljubljana.

6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da doseda-
njim članom nadzornega sveta poteče man-
dat 1. 12. 2002.

Izvolijo se naslednji člani nadzornega
sveta:

– Rafael Mavri,
– Branko Bogataj,
– Andrej Laznik.
Mandat novoizvoljenim članom nadzor-

nega sveta prične teči z dnem 1. 12. 2002
in traja 4 leta.

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta v predloženem be-
sedilu.

Sklepe, ki so predlagani pod točko od
1. do vključno 4. in pod točko 7. sta predla-
gala uprava in nadzorni svet skupaj, sklepe
pod točko 5. in 6. pa je predlagal samo
nadzorni svet.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisani v knjigo delničarjev in ki
najavijo svojo udeležbo na skupščini naj-
manj 3 dni pred sejo skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-
sedanje skupščine 8. 7. 2002 ob 11. uri na
istem mestu.

Popolno gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov, letno poročilo in poročilo nad-
zornega sveta z besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe od dneva objave
sklica dalje, in sicer vsak delovni dan od
11. do 14. ure.

Certa d.d. Cerkno
uprava

Metod Sedej

Ob-71373
Uprava družbe Certa Holding d.d. – dru-

žba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb, Ličarjeva 7, Cerkno, sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Certa Holding d. d.

Cerkno,
ki bo dne 12. 7. 2002 ob 10. uri v

prostorih salona hotela Cerkno, Sedejev trg
8, Cerkno.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nega predsedstva.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik

in dva člana predsedstva.

2. Predstavitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta za poslovno leto
2001.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2001
znaša bilančni dobiček družbe Certa Hol-
ding d.d. Cerkno, 450,883.651,87 SIT in
je sestavljen iz:

– čistega dobička družbe iz poslovnega
leta 2001 je 131,316.017,78 SIT,

– prenesenega čistega dobička družbe
iz preteklih je 319,567.634,09 SIT.

Bilančni dobiček se uporabi za nasled-
nje namene:

– 120,707.636,40 SIT se izplača delni-
čarjem za dividende, in sicer 49,10 SIT bru-
to na delnico.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje v roku 60 dni od dneva skup-
ščine, in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v delniško knjigo družbe, ki se vodi na se-
dežu družbe na dan skupščine.

– 330,176.015,47 SIT se ne razporedi
oziroma bo o njem odločeno v prihodnjih
poslovnih letih.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom ZGD skupščina družbe podeljuje upra-
vi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
poslovnem letu 2001.

5. Imenovanje revizorja družbe za revidi-
ranje poslovanja in izkazov za leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revidiranje poslovanja in izkazov za poslov-
no leto 2002 revizijsko družbo ITEO – Abe-
ceda, d. o. o. Ljubljana.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta v predloženem be-
sedilu.

Sklepe, ki so predlagani po točko od 1
do vključno 4 in pod točko 6 sta predlagala
uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod
točko 5 pa je predlagal samo nadzorni svet.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisani v knjigo delničarjev in pri-
javijo družbi svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred sejo skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-
sedanje skupščine 12. 7. 2002 ob 10.15
na istem mestu.

Popolno gradivo za skupščino s predlo-
gi sklepov, letno poročilo in poročilo nad-
zornega sveta z besedilom predlaganih
sprememb statuta je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe od dneva objave
sklica dalje, in sicer vsak delovni dan do
zasedanja od 11. do 14. ure.

Certa Holding d.d.
uprava

Branko Bogataj

Ob-71374
Na podlagi 14. člena statuta IMP SKIP

d.d., Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš,
uprava družbe sklicuje

4. skupščino delničarjev
družbe IMP SKIP d.d.

ki bo 10. 7. 2002 ob 11. uri v prostorih
IMP SKIP d.d., Gorenjska cesta 20, Men-
geš in predlaga naslednji dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje delovnih teles.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine, dva preštevalca glasov in
po predlogu uprave imenuje za prisotno no-
tarko Nado Kumar.

2. Sprejem letnih poročil poslovanja dru-
žbe za poslovno leto 1999, 2000, skupaj z
revizorjevim poročilom za leto 1999.

Predlog sklepa: potrdi se letna poročila
poslovanja družbe za poslovna leta 1999,
2000.

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 in pisnim poročilom nad-
zornega sveta ter odločanje o uporabi bi-
lančnega dobička in o podelitvi razrešnice
članom uprave in članom nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave za leto 2001 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta, v katerem potrjuje
letno poročilo uprave;

b) skupščina se seznani z bilančnim do-
bičkom. O uporabi celotnega bilančnega
dobička bo odločeno v tekočem poslovnem
letu;

c) skupščina podeljuje članom uprave in
članom nadzornega sveta razrešnico za leto
2001.

4. Seznanitev skupščine s planom po-
slovanja družbe za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
planom poslovanja družbe za poslovno leto
2002.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata

trem članom nadzornega sveta dne 17. 3.
2002 skupščina za nove člane nadzornega
sveta imenuje le-te po predlogu sklepa nad-
zornega sveta. Mandat novoizvoljenih članov
nadzornega sveta začne teči z dnem sklica
skupščine.

6. Razno.
Gradivo: celotno gradivo za sejo skup-

ščine je delničarjem na vpogled v prostorih
IMP SKIP d.d., Gorenjska cesta 20, 1234
Mengeš.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 7. 7. 2002 in nji-
hovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
je prispela na sedež družbe tri dni pred
skupščino t.j. najkasneje do 7. 7. 2002.

Prijavi mora biti priloženo potrdilo o la-
stništvu, pooblaščenci pa morajo priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci za skupščino so
se vsaj pol ure pred pričetkom skupščine
dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

IMP SKIP d.d.
uprava družbe

Ob-71401
Uprava družbe Viator & Vektor d.d., Ljub-

ljana, Dolenjska cesta 244, na podlagi 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah ter v
skladu z XXV. členom veljavnega Statuta del-
niške družbe Viator & Vektor d.d. sklicuje

6. redno skupščino
delniške družbe Viator & Vektor d.d.
ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2002 ob

13. uri, v sejni sobi upravne zgradbe na

sedežu družbe Viator & Vektor d.d. (Dolenj-
ska cesta 244, 1000 Ljubljana) z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta: po ugotovitvi sklepčnosti se potrdi
imenovanega predsednika skupščine in
imenuje preštevalca glasov. Seji bo prisos-
tvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

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.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poro-
čilom družbe za poslovno leto 2001 in s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu
Letnega poročila za poslovno leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta: na podlagi sprejetega Letnega poro-
čila se sprejme predlog o uporabi bilančne-
ga dobička družbe Viator & Vektor, d.d., ki
po stanju na dan 31. 12. 2001 znaša
473.983.261,46 SIT, in sicer tako, da se
izplača dividenda v znesku 220 SIT bruto
na delnico, kar znese skupaj
38.975.860,00 SIT, pri čemer je vir za iz-
plačilo dividend naslednji:

– revalorizacijski popravek dobička iz le-
ta 1993 v znesku 290.043,62 SIT,

– revalorizacijski popravek dobička iz le-
ta 1994 v znesku 745.137,20 SIT,

– revalorizacijski popravek dobička iz le-
ta 1995 v znesku 440.579,04 SIT,

– revalorizacijski popravek dobička iz le-
ta 1996 v znesku 39.549,25 SIT,

– revalorizacijski popravek dobička iz le-
ta 2000 v znesku 10.124.080,15 SIT,

– preneseni nerazdeljeni dobiček iz leta
2000 v znesku 27.336.470,74 SIT.

Dividende se izplačajo v denarju upravi-
čenim delničarjem, in sicer po stanju delni-
ške knjige na dan 10. 7. 2002, in sicer
najkasneje do 30. 9. 2002.

Del bilančnega dobička se v znesku
7.000.000,00 SIT bruto nameni za nagra-
do upravi, pri čemer je vir za izplačilo nagra-
de v navedeni višini naslednji:

– preneseni nerazdeljeni dobiček iz leta
2000 v znesku 7.000.000,00 SIT.

Nagrada se izplača v obliki delnic dru-
žbe Viator & Vektor d.d. iz sklada lastnih
delnic po revalorizirani nabavni ceni na dan
31. 12. 2001.

Preostali bilančni dobiček v znesku
428.007.401,46 ostane nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2001.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta: skupščina v skladu z določilom 282.a
člena Zakona o gospodarskih družbah
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2001 in jima za leto
2001 tudi podeljuje razrešnico.

5. Predlog nagrade članom nadzornega
sveta.

Sklep: predlog uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep, da se skla-
dno z določilom 276. člena ZGD v breme
poslovnih stroškov tekočega leta izplača na-

grada članom nadzornega sveta v skupnem
znesku 9.000.000,00 SIT bruto.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2002.

Sklep: predlog nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovanja družbe Viator & Vektor d.d.
se za poslovno leto 2002 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

7. Opcijsko nagrajevanje.
Sklep: predlog uprave in nadzornega

sveta: skupščina pooblasti nadzorni svet
družbe za pripravo in realizacijo opcijskega
načrta družbe Viator & Vektor d.d. za nagra-
jevanje članov nadzornega sveta, uprave in
vodilnih delavcev družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred skli-
cano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 5. 7. 2002. Prijavo je
mogoče poslati s priporočeno pošto, s tele-
gramom na naslov družbe ali po telefaksu
01/420-30-10. 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 Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, v tajništvu družbe od pone-
deljka 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 XXXII.B. statuta istega dne ob
14. uri, v istem prostoru, z istim dnevnim
redom.

Viator & Vektor, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-41407
Na podlagi določil petega poglavja sta-

tuta delniške družbe Les, trgovina in storitve
d.d. in v skladu z določbami zakona o go-
spodarskih družbah sklicujem

VII. sejo skupščine
delniške družbe Les, trgovina in

storitve d.d.,
ki bo v torek, 9. julija 2002, na sedežu

družbe Rogozniška 4 na Ptuju, s pričetkom
ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo:
za predsedujočo skupščine Nevena Tea
Gorjup in za preštevalki glasov Silva Cajnko
in Marta Pignar. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Šömen.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 in revidiranih raču-
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novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, razprava in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu ter
obravnava predloga sklepa za razporeditev
bilančnega dobička za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa 2.1: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa 2.2: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2001 znaša 3,895.149,13 SIT
in se ga razporedi v druge rezerve družbe.

3. Seznanitev skupščine o realizaciji
sklepa št. 5 šeste seje skupščine delniške
družbe Les, trgovina in storitve, d.d.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo osebno ali priporočeno pošiljko do-
stavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvo družbe Les d.o.o. na Ptuju,
Rogozniška 4 in ki so tri dni pred zaseda-
njem skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerih sestavni del je tudi letno poro-
čilo z revidiranimi računovodskimi izkazi dru-
žbe za poslovno leto 2001 ter poročilo nad-
zornega sveta o rezultatih preveritve letne-
ga poročila in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2001,
je na vpogled delničarjem na sedežu upra-
ve družbe na Ptuju, Rogozniška 4, vsak de-
lavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Les, trgovina in storitve d.d.
uprava – direktor

Danilo Goričan

Št. 18/02 Ob-71455
Na podlagi 7. člena statuta družbe Hotel

Evropa, d.d. Celje in Zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje uprava družbe

4. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa d.d., Celje,

ki bo dne 9. 7. 2002 ob 10. uri na
sedežu družbe, Krekov trg 4, Celje, v Kri-
stalnem salonu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po predlogu uprave

skupščina za predsednika skupščine ime-
nuje Meštrov Marka, za preštvalca glasov
Lesjak Janeza in Stojilovič Alenko, za pri-
stojnega notarja pa Fink Marka.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice čla-
nom nadzornega sveta in upravi Hotela Evro-
pa, d.d. Celje, in sicer ob seznanitvi z letnim
poročilom, revizijskim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta, s katerim je le-ta
potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v
poslovnem letu 2001.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in nadzornemu svetu, s kate-
ro potrjuje in odobrava delo teh dveh orga-
nov Hotela Evropa, d.d. v predloženem be-
sedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta Hotela Evropa, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta Hotela
Evropa, d.d. v predloženem besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja za leto 2002.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2002 se imenuje dru-
žba Revisto d.o.o., Škofja vas.

Gradivo za skupščino je na voljo v tajniš-
tvu družbe, vsak delovnik med 9. in 11. uro
od dneva objave do dneva zasedanja skup-
ščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 30. 6. 2002, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pi-
sno in se deponira v tajništvu družbe. Pogoj
za udeležbo na skupščini in glasovanje je,
da delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci, najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Udeleženci skupščine se prijavijo v tajniš-
tvu družbe največ 2 uri in najmanj 30 minut
pred zasedanjem, zaradi vpisa v seznam pri-
sotnih delničarejv in prevzema glasovalnih
lističev, izkažejo se z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji naj morebitne nasprotne pre-
dloge k posameznim točkam dnevnega re-
da predložijo upravi družbe najkasneje v
enem tednu po objavi sklica skupščine v
Uradnem listu in na oglasni deski na sedežu
družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje 9. 7. 2002 ob 11. uri v
istem prostoru.

Takrat bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Hotel Evropa, d.d.
uprava družbe

Ob-71459
Direktor družbe Capita, Podjetje za

upravljanje holding družb d.d., Ljubljana,
Pražakova 6, na podlagi statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah v soglasju
z nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino družbe
Capita, Podjetje za upravljanje holding

družb d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 9. 7. 2002 ob 11. uri, v

prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 2002

se imenuje revizijska družba Revidis d.o.o.,
Ljubljana.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da z

dnem 27. 8. 2002 poteče mandat vsem
članom nadzornega sveta. Skupščina za na-
slednji mandat od 28. 8. 2002 do 27. 8.
2006 imenuje naslednje člane nadzornega
sveta: Ivo Primc, Aleš Breskvar in Žika Bran-
kov.

4. Določitev sejnin predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika in člane
nadzornega sveta družbe se določi sejnina
v višini 150 EUR neto v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije.

5. Obravnava revidiranega letnega po-
ročila družbe za poslovno leto 2001 s
poročilom nadzornega sveta, odločanje o
uporabi bilančnega dobička ter o podel-
itvi razrešnice upravi in članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe za poslovno leto

2001 znaša 1,196.019,52 SIT in se v
znesku 59.801 SIT odvede v druge rezerve
iz dobička.

O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v višini 1,136.218,52 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (pre-
neseni dobiček).

Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov v
poslovnem letu 2001.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v znesku

585,116.000 SIT se zmanjša za
269,153.000 SIT tako, da znaša
315,963.000 SIT.

Osnovni kapital družbe se zmanjša z
umikom 269.153 lastnih delnic v nominal-
nem znesku po 1.000 SIT, ki jih družba
pridobi po sedmi alinei prvega odstavka
240. člena ZGD po sprejemu tega sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala.

Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpi-
sa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni
register. Po vpisu uprava izda klirinško de-
potni družbi nalog za izbris umaknjenih del-
nic iz centralnega registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
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Plačilo povračila delničarjem pri prido-
bitvi delnic zaradi umika, ki je enako dnevni
tržni ceni delnic in ne sme presegati knji-
govodske vrednosti delnic, bo izvršeno po
šestih mesecih od objave vpisa sklepa skup-
ščine o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register in potem, ko bo morebitnim
upnikom, katerih terjatve so nastale pred
objavo in se bodo pravočasno javili družbi,
zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in čistopis statuta družbe v predlo-
ženem besedilu, ki je sestavni del tega sk-
lepa.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in so na dan 30. 6. 2002
vpisani v centralni register pri KDD. Poobla-
stila za zastopanje se ob prijavi dajo v hram-
bo upravi družbe.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odlo-
ča ne glede na višino na zasedanju zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

v tajništvu družbe Capita d.d., Ljubljana, Pra-
žakova 6, vsak delovni dan do skupščine
med 10. in 12. uro.

Capita d.d.
direktor družbe

Ob-71463
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške

družbe Papirnica Vevče d.d. sklicuje uprava
družbe

5. skupščino delničarjev
delniške družbe Papirnica Vevče d.d.,

ki bo dne 17. 7. 2002, ob 16. uri na
sedežu družbe Ljubljana, Vevška cesta 52.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva

preštevalca glasov se izvolijo osebe po pre-
dlogu uprave oziroma delničarjev na skup-
ščini. Skupščini prisostvuje notarka Metka
Zupančič iz Ljubljane.

2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Nadzorni svet se pooblasti za uskladitev be-
sedila statuta s tem sklepom.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Pedlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 19. 4. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

2. Na podlagi sprejetega letnega poro-
čila z že opravljeno razporeditvijo dobička
se bilančni dobiček družbe uporabi takole:

a) Višina bilančnega dobička po stanju na
dan 31. 12. 2001 znaša 188,626.000 SIT
in se uporabi za druge rezerve iz dobička;

b) Upravi in nadzornemu svetu se pode-
ljuje razrešnica za poslovno leto 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje revizor za leto 2001, in
sicer E.O.S. Revizija d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.

5. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi poteka mandata dosedanjim čla-

nom nadzornega sveta se v nadzorni svet
izvolijo:

1. Thomas Prinzhorn,
2. Janez Potočnik,
3. Dr. Gertrude Eder,
4. Alfred Eberhart.
Predlagatelja sklepov pod 2. in 3. točko

sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepov pod 4. in 5. točko pa le nadzorni
svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udele-
žbo na skupščini prijavijo družbi pisno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahajajo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta, letno poslovno poročilo
uprave z razporeditvijo dobička ter pisno
mnenje nadzornega sveta o poslovnem po-
ročilu in predlogu uporabe bilančnega do-
bička.

Papirnica Vevče d.d.
Vladimir Brezavšček

predsednik uprave

Št. 71 Ob-71466
Na podlagi določil statuta delniške dru-

žbe MIK Modna konfekcija d.d. Prebold,
direktor družbe sklicuje

7. redno skupščino družbe,
ki bo dne 9. 7. 2002 ob 14. uri v prosto-

rih Kinodvorane Prebold.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
Imenuje se predsednik skupščine, zapisni-
kar, dva preštevalca glasov in notar. Skup-
ščina potrdi predlagani dnevni red.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
ter obravnava in sprejem pisnega poročila
nadzornega sveta o poslovanju družbe v le-
tu 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in sprejme pisno
poročilo nadzornega sveta o poslovanju dru-
žbe za leto 2001.

3. Ugotovitev in pokrivanje bilančne iz-
gube za leto 2001 ter podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da znaša bilančna iz-

guba na dan 31. 12. 2001 63,189.930,38
SIT.

2. Na predlog uprave in NS se izguba
v višini 56,657.372,68 SIT pokrije iz reva-
lorizacijskega popravka kapitala in dobička
prejšnjih let, znesek izgube v višini
6,532.557,70 SIT pa ostane nepokrit.

3. Skupščina podeli razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za leto 2001.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe v Preboldu vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Delničarji lahko sporočajo svoje predlo-
ge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic z oznako A, B, D oziroma njihovi poobla-
ščenci in zakoniti zastopniki.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skup-
ščini je, da delničar oziroma njegov poobla-
ščenec tri dni pred pričetkom skupščine
pisno napove svojo udeležbo pri upravi.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo po-
slati tudi pooblastilo, ki mora vsebovati splo-
šne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni
podatek) pooblastitelja in pooblaščenca,
število glasov, kraj in datum ter lastnoročni
podpis pooblastitelja.

Dvorana bo odprta od 13. ure dalje. Del-
ničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti na podlgai dokumenta o identifi-
kaciji, podpisa seznama prisotnih udeležen-
cev in prevzema glasovnic zglasijo na me-
stu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne na mestu prvega
sklica ob 15. uri. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

MIK Modna konfekcija d.d.
direktor

Ob-71465
Na podlagi 42. in 43. člena statuta dru-

žbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., To-
polšica, in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

5. sejo skupščine
delniške družbe Naravno zdravilišče

Topolšica, d.d.,
ki bo v sredo, 10. 7. 2002 na sedežu

družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica, z začetkom
ob 11. uri v seminarski dvorani hotela Ve-
sna, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter
predstavitev notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina imenuje za predsednika skupšči-
ne Ivana Tajnška, za preštevalki glasov pa
Ireno Žgank in Jožico Šimek.

Na skupščini je prisoten vabljeni notar
Avgust Ribič.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 ter pisnega poročila
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nadzornega sveta o delu uprave v poslov-
nem letu 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in spre-
jemom letnega poročila o poslovanju dru-
žbe za leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička iz leta 2001 ter obravnava in
sprejem razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se ne-
razporejeni dobiček iz leta 2001 v višini
38,318.961,44 SIT in nerazporejeni dobi-
ček iz preteklih let v revalorizirani višini
26,824.795,39 SIT razporedi v druge re-
zerve iz dobička.

Skladno z 282.a členom veljavnega Za-
kona o gospodarskih družbah skupščina po-
trjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2001 ter jima pode-
ljuje razrešnico.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe ter poo-
blastila za izdelavo čistopisa statuta družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d.

5. Razrešitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata

skupščina razreši člane dosedanjega nad-
zornega sveta v sestavi:

– predsednik NS - Stane Žigon,
– namestnik predsednika NS - Gorazd

Krnc,
– član NS - Alojz Ješelnik.
6. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-

zorni svet družbe v sestavi:
– Stane Žigon,
– Tadeja Čelar,
– Alojz Ješelnik.
Skupščina je seznanjena, da je svet de-

lavcev v nadzorni svet družbe imenoval dva
člana.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2002 pooblaščeno revizij-
sko družbo Ebit, d.o.o., Velenje.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi

delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 7. 7. 2002. Skupščine se lahko udele-
žijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki. Delničarje, njihove pooblaščence in
zastopnike pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo osebno ali s pripo-
ročeno pošiljko in predložijo dokazila o la-
stništvu ter pooblastila najkasneje 3 dni pred
skupščino. Pravilno in pravočasno prijavlje-
ne udeležence prosimo, da se ob prihodu
na zasedanje skupščine prijavijo v tajništvu
družbe najkasneje pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, da potrdijo svojo pri-
sotnost in prevzamejo glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled v

času od dneva objave sklica do vključno
dneva zasedanja vsak delovni dan v upravi
družbe od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi, razen volil-
nih predlogov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu čez eno uro. V tem primeru bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava družbe

Ob-71476
Na podlagi 38. člena statuta družbe Pre-

mogovnik Velenje, d.d., uprava sklicuje

6. sejo skupščine družbe
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje,

Partizanska 78,
ki bo dne 10. 7. 2002 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Velenju, Partizanska 78
(sejna soba), z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,
– preštevalki glasov: Sonja Kugonič, Kri-

stina Zupanc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Spremembe in dopolnitve poslovnika

o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine in čistopis poslovnika o
delu skupščine.

3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta 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) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na potrjuje in odobri delo direktorja in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 ter
podeljuje direktorju družbe in članom nad-
zornega sveta družbe razrešnico za poslov-
no leto 2001.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

5. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzor-
nega sveta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sejnina za

predsednika nadzornega sveta znaša 35%,
za člane nadzornega sveta pa 25% pov-
prečne mesečne plače v dejavnosti, v kate-
ro sodi družba, vendar največ v višini
80.000 SIT bruto za predsednika in 57.140
SIT bruto za člane.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o 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 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine.

Premogovnik Velenje, d.d.
direktor:

doc. dr. Franc Žerdin

Ob-71477
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 39. člena statuta družbe
Domel d.d., uprava sklicuje

6. skupščino delniške družbe,
ki bo 9. 7. 2002 ob 12. uri, na sedežu

družbe Domel d.d., Otoki 21, Železniki.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov, ugotovi prisot-
nost 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
celotni bilančni dobiček po revidirani bilanci
stanja na dan 31. 12. 2001, ki je izkazan v
znesku 1.688,669.284,95 SIT, od katere-
ga preostanek čistega dobička za poslovno
leto 2001 znaša 586,733.076,74 SIT, pre-
neseni dobiček iz prejšnjih let
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956,880.541,62 SIT, revalorizacijski po-
pravek prenesenega dobička iz prejšnjih let
pa 145,055.666,59 SIT uporabi tako:

a) da se lastnikom delnic razdeli 61 SIT
bruto dividende na delnico, kar znese
75,780.666 SIT iz naslova nerazporejene-
ga čistega dobička ustvarjenega v letu
1998;

b) da preostali bilančni dobiček po revi-
diranem letnem obračunu za leto 2001 v
znesku 1.612,888.618,95 SIT ostane ne-
razporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine, in sicer najkasneje do
30. 11. 2002.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Domel, d.d., v poslov-
nem letu 2001 in se upravi in članom nad-
zornega sveta za poslovno leto 2001 podeli
razrešnica.

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.d., Ljubljana.

4. Razrešitev in izvolitev novih členov
nadzornega sveta – predstavnikov delničar-
jev, ter seznanitev s člani nadzornega sveta,
ki jih je izvolil svet delavcev.

4.1. Predlog sklepa: zaradi poteka man-
data se razreši dosedanje člane nadzorne-
ga sveta.

4.2. Za nove člane nadzornega sveta se
za novo štiriletno mandatno obdobje imenuje:

– Vinko Perčič,
– Niko Bevk,
– Darko Torkar.
4.3. Skupščina se seznani s člani nad-

zornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.
5. Obravnava in sprejem predloga spre-

memb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet dru-
žbe, da določi prečiščeno besedilo statuta
skladno s sprejetimi sklepi skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skup-
ščini predhodno pisno najavijo upravi dru-
žbe najkasneje v roku 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 6. 7.
2002. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna poobla-
stila.

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.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom za leto 2001 z mnenjem revizor-
ja, pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila in besedilom pre-
dlaganih sprememb in dopolnitev statuta
družbe, bo na voljo vsem delničarjem na
sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Domel, d.d.
uprava

Ob-71494
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Var-

stroj, Tovarna varilne in rezalne opreme
d.d.Lendava, Industrijska cesta 4, sklicuje

10. skupščino družbe
Varstroj, Tovarna varilne in rezalne

opreme d.d. Lendava,
ki bo v torek, 9. 7. 2002 ob 12. uri v

sejni sobi družbe na Industrijski cesti 4 v
Lendavi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in sprejem dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).

Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
preštevalca glasov.

3. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta po 274.a členu
ZGD.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim

poročilom družbe za leto 2001, z mnenjem
revizorja k letnemu poročilu in s poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejemu letne-
ga poročila družbe za leto 2001.

2. Na podlagi sprejetega letnega po-
ročila za leto 2001, se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2001.

4. Predlog umika lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave družbe o umiku lastnih delnic.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2002.
Predlog sklepa: za leto 2002 se za revi-

zijo poslovanja pooblašča revizijska hiša
Iteo-Abeceda Ptuj.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci z gla-
sovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 20%
osnovnega kapitala. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno
pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delni-
ško knjigo pri KDD po stanju na dan 31. 5.
2002, katerih pisno napoved udeležbe je
družba prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. V imenu delničarjev se lahko
skupščine udeležijo in na njej odločajo nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Po-
oblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno, zastopniki pa so dolžni predložiti
dokument o zakonitem zastopstvu delničar-
jev.

Kolikor sklepčnost na prvi seji ne bo do-
sežena, se sklicuje drugo zasedanje istega
dne, to je 9. 7. 2002 ob 14. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Gradivo
Gradivo za sejo je na vpogled vsak de-

lovni dan v tajništvu družbe Varstroj d.d.,

Industrijska c. 4, Lendava, od 10. 6. 2002
do 8. 7. 2002 od 9. do 13. ure in 9. 7.
2002 od 9. do 11. ure.

Varstroj d.d. Lendava
direktor mag. Štefan Kepe

Ob-71484
Na podlagi 40. člena statuta družbe Ko-

munalno podjetje Ptuj d.d., uprava sklicuje

6. sejo skupščine
družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d.,

Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3,
ki bo dne 11. 7. 2002 ob 13.30 na

sedežu družbe v Ptuju, Žnidaričevo nabre-
žje 3, 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: Igor Cebak, Ange-

la Petek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Šömen.
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: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe Ko-
munalno podjetje Ptuj, d.d. na dan 31. 12.
2001 71,752.553,77 SIT. Bilančni dobi-
ček za leto 2001 se uporabi:

– 23,192.182 SIT za dividende, to je
137 SIT bruto dividende na delnico. Družba
bo delničarjem izplačala dividende najkas-
neje do 1. 9. 2002, in sicer po stanju delni-
čarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na
dan zasedanja skupščine.

– 48,560.371,77 SIT je prenos dobič-
ka.

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.
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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 Iteo-Abeceda Podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotniko-
va 28, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.
direktor

Jože Cvetko, univ. dipl. inž.

Ob-71481
Na podlagi statuta delniške družbe Re-

sevna, Trgovina in storitve, d.d., Mestni
trg 3, 3230 Šentjur, sklicujemo

5. sejo skupščine
delničarjev,

ki bo dne 8. julija 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine po pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Nikolaj Peter Gorinšek, za
preštevalca glasov pa Marija Vodenik in Ta-
tjana Sajnker. Na seji bo prisoten vabljeni
notar.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila in potrditev računovodskih iz-
kazov za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: na predlog uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta se sprej-
me revidirano letno poročilo za leto 2001,
vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha
in poslovnim poročilom.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube poslovnega leta

2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: izguba družbe v poslovnem letu
2001 v višini 111,278.659,97 SIT se po-
krije iz sredstev, drugih rezerv v znesku
111,278.659,97 SIT v letu 2002.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odo-
brava delo teh dveh organov družbe v letu
2001.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja družbe za poslovno leto 2001 se
imenuje družba ABECEDA d.o.o., Celje.

Gradivo za skupščino je zainteresiranim
delničarjem na vpogled v tajništvu na sede-
žu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini. Poo-
blaščence prosimo, da k prijavi predložijo
tudi pravilno izpolnjena pisna pooblastila.

Prijavljene udeležence prosimo, da pri-
dejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine podajo upravi družbe pi-
sno utemeljen nasprotni predlog k posa-
meznim točkam dnevnega reda. Uprava in
nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v desetih dneh po
objavi sklica skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v časopisu Novi tednik.

Resevna,
Trgovina in storitve, d. d.

uprava

Ob-71495
Uprava družbe sklicuje na podlagi 37.

člena Statuta delniške družbe ETP, elektro-
tehniško podjetje za engineering, trgovino,
proizvodnjo Kranj d.d., Mirka Vadnova 11,
Kranj,

5. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,

ki bo v petek, dne 5. 7. 2002, ob 12.
uri, na sedežu družbe v Kranju, Mirka Va-
dnova 11.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave in nadzorne-
ga sveta se imenujejo: predsednik skupšči-
ne, dva preštevalca glasov in notar.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
o poslovanju družbe ETP Kranj, d.d., za
poslovno leto 2001 z mnenjem revizorja,
poročilom nadzornega sveta in razrešnico
uprave in nadzornega sveta za leto 2001.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim po-

ročilom o poslovanju družbe za leto 2001 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta.

2.2. Skupščina na podlagi 282.a člena
Zakona o gospodarskih družbah podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
leto 2001.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa:
3.1. Sprejmejo se predlagane spremem-

be in dopolnitve statuta družbe.
3.2. Uprava se zadolži za redakcijske

spremembe in pripravo prečiščenega be-
sedila.

4. Sprememba poslovnika o delu skup-
ščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe poslovnika o delu skupščine v pre-
dlaganem besedilu.

5. Izvolitev novega člana nadzornega sve-
ta in seznanitev skupščine s članom nadzor-
nega sveta imenovanem s strani delavcev.

Predlog sklepa: skupščina izvoli člana
nadzornega sveta in se seznani z članom
nadzornega sveta, imenovanim s strani de-
lavcev.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe za
poslovno leto 2002 imenuje revizijska dru-
žba Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in pre-
vzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe od dneva sklica skupščine, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda spo-
ročijo upravi družbe, in sicer v roku 7 dni
od dnevne objave sklica. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in posredovani na
sedež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

ETP Kranj, d.d.
uprava

Ob-71496
Sklicujem

13. redno skupščino
Vipa družbe za finančno poslovanje in

razvoj d.d. Nova Gorica,
ki bo v torek, 9. julija 2002 ob 14. uri v

sejni sobi Banke Vipa d.d., Erjavčeva ulica
2, Nova Gorica in predlagam naslednji
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov skupščine in
predstavitev notarke.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Eva
Lučovnik.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2001, revizorskim po-
ročilom in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2001,
revizorskim poročilom pooblaščene revizij-
ske družbe in poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2001.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3.1. Predlog sklepa: skupščina odloča,
da se bilančni dobiček za poslovno leto
2001 v višini 61,075.311,18 SIT uporabi
za naslednje namene:

– dividende v znesku 14,069.700 SIT iz
čistega dobička iz preteklih let,

– udeležba članov nadzornega sveta in
uprave na dobičku v znesku 600.000 SIT iz
čistega dobička iz preteklih let,

– druge rezerve družbe v znesku
12,045.626,68 SIT, in sicer iz čistega do-
bička iz preteklih let 7,337.436,58 SIT in iz
revalorizacijskega popravka čistega dobič-
ka iz preteklih let v znesku 4,708.190,10
SIT,

– preostanek bilnačnega dobička v zne-
sku 34,359.984,50 SIT iz čistega dobička
leta 2001 se prenese v naslednje leto.

Dividenda znaša 4.860 SIT bruto na eno
delnico. Družba bo delničarjem izplačala di-
vidende za leto 2001 najkasneje v 15 dneh
od sprejema sklepa na skupščini, na način,
ki ga določi uprava družbe. Do dividende so
upravičeni lastniki navadnih imenskih delnic
družbe Vipa d.d. Nova Gorica, vpisani v del-
niško knjigo na dan 15. 7. 2002.

3.2. Predlog sklepa: skupščina podelju-
je razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrdi in odobri njuno delo v letu
2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta ter potrjuje či-
stopis statuta.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata

dosedanji članici se za novo članico nad-
zornega sveta izvoli Tjašo Prinčič za man-
datno dobo štirih let, šteto od 19. 8. 2002.

6. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
finančnega revizorja za leto 2002 revizijsko
družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidi-
ranje in poslovno svetovanje, d.o.o.

Predloge sklepov pod točkami od 1 do
4 predlagata uprava in nadzorni sklep, pod
točkama 5 in 6 pa samo nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji. Do glasovanja so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo vsaj 5 delovnih dni
pred dnevom skupščine (vpisani do 3. 7.
2001) in ostanejo vpisani do konca seje,
ter so svojo udeležbo na skupščini prijavili
upravi najkasneje tri dni pred skupščino.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi poo-
blaščenci, predložijo pred začetkom skup-
ščine veljavno pooblastilo.

Vsi delničarji prejmejo vabilo na skupšči-
no z gradivom in predlogi sklepov.

Vipa d.d. Nova Gorica
direktorica

Ob-71497
Na podlagi 26. člena statuta družbe, skli-

cujem

8. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,

ki bo 11. julija 2002, ob 13. uri, v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine Jo-
žeta Bajuka in preštevalca glasov Mileno
Vatovec in Klavdija Pervanje ter imenuje no-
tarko Nado Kumar za sestavo notarskega
zapisnika skupščine.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se v skladu s 356. členom ZGD osnovni
kapital družbe skupne nominalne vrednosti
365,280.000 SIT, ki je razdeljen na 36.528
delnic nominalne vrednosti 10.000 SIT za
eno delnico, z umikom 9.302 delnic družbe
v skupni nominalni vrednosti 93,020.000
SIT zmanjša tako, da nominalni kapital po
zmanjšanju znaša 272,260.000 SIT in je
razdeljen na 27.226 delnic nominalne vre-
dnosti 10.000 SIT za eno delnico.

Za sorazmerni znesek 142,605.310,80
SIT se zmanjša prevrednotovalni popravek
osnovnega kapitala.

Umik delnic se izvede v breme bilančne-
ga dobička leta 2001.

Za znesek zmanjšanja osnovnega kapi-
tala in prevrednotovalnega popravka osnov-
nega kapitala v vrednosti 235,625.310,80
SIT se povečajo kapitalske rezerve.

b) Razlog za zmanjšanje osnovnega ka-
pitala družbe je zagotoviti kapitalsko ustrez-
nost s spremembo razmerja med lastniškim
in dolžniškim kapitalom v korist dolžniškega
in s tem poveča donosnost lastniškega ka-
pitala.

c) Uprava po vpisu zmanjšanja osnovne-
ga kapitala s sklepom razveljavi 9.302
umaknjenih delnic in izda nalog za izbris
delnic iz delniške knjige.

3. Ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave za leto 2001 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta.

b) Ugotovljeni bilančni dobiček iz leta
2001 v vrednosti 657,643.576 SIT se upo-
rabi za:

– umik 9.302 delnic družbe v vrednosti
418,924.973 SIT,

– izplačilo dividend delničarjem v vre-
dnosti 43,561.600 SIT. Za izplačilo se upo-
rabi dobiček iz let 1995 in 1996 v višini
12,953.631,58 SIT ter dobiček iz leta
1998 v višini 30,607.968,42 SIT. Bruto

dividenda na delnico znaša 1.600 SIT. Do
dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na dan iz-
vedbe skupščine.

Dividende se izplačajo najkasneje v 60
dneh od dneva skupščine;

– nagrado upravi v bruto znesku
1,664.000 SIT, ki ji bo izplačana v lastnih
delnicah družbe po povprečni revalorizirani
nabavni ceni delnice na dan 31. 12. 2001.
Za izplačilo se uporabi dobiček iz leta 1998,

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 193,493.003 SIT ostane nerazporejen.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2001.

4. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedi-
lu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
določi čistopis statuta skladno s sklepi skup-
ščine.

5. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejema sk-
lep, da družba lahko pridobiva lastne del-
nice za namene iz prve do sedme alineje
240. člena ZGD do višine 10% osnovnega
kapitala, iz virov določenih v ZGD in statutu
družbe.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2002 imenuje revizijska družba Pod-
boršek, d.o.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 4.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 8. 7. 2002. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo dru-
žbi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-
ni. Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno
pooblastilo. Prijava je pravočasna, če na
sedež družbe prispe do vključno 8. 7.
2002.

Pri evidentiranju prisotnosti fizične ose-
be dokažejo svojo identiteto z osebnim do-
kumentom, pravne osebe pa z izpisom iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
meseca dni. Delničar lahko glasuje osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovalnega lističa, ki ga prejme ob vstopu
na skupščino.

Letno poročilo, Poročilo nadzornega
sveta in predlog sprememb in dopolnitev
statuta je na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri, v istem prostoru, ne glede na
sklepčnost.

Sanolabor, d.d.,
direktor družbe

Št. 43/2002 Ob-71498
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Slovenijales Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zasto-
panje in konsignacije d.d. Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 22, uprava družbe sklicuje
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7. redno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales

Mednarodno podjetje za trgovino,
inženiring, proizvodnjo, zastopanje in
konsignacije d.d. Ljubljana, Dunajska

cesta 22,
ki bo v četrtek, dne 11. 7. 2002 ob 13.

uri v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovne-
ga centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska
cesta 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifi-

kacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotno-
sti notarja.

Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko ko-

misijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje notar.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za leto 2001 skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila za leto 2001, pozitivnim stali-
ščem nadzornega sveta do revizijskega po-
ročila za leto 2001 in potrditvijo letnega
poročila za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001 in o podelitvi razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
a)
1. Višina bilančnega dobička po stanju

na dan 31. 12. 2001 znaša
808,809.693,89 SIT. Bilančni dobiček je
sestavljen iz prenesenega čistega dobička
iz leta 2000 v znesku 179,825.640,20 SIT,
iz preostanka čistega dobička iz leta 2001 v
znesku 498,605.225,01 SIT in iz zmanjša-
nja rezerv za lastne delnice v znesku
130,378.828,68 SIT.

2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Za dividende se razdeli del bilan-

čnega dobička, oblikovanega iz prenesene-
ga čistega dobička leta 2000 in sicer v viši-
ni 200 SIT bruto na delnico v skupnem zne-
sku 54,720.800 SIT.

Do izplačila devidend so upravičeni del-
ničarji, ki so lastniki delnic, vpisanih v delni-
ško knjigo pri KDD dva delovna dneva po
dnevu skupščine.

Dividende se izplačajo delničarjem v 60
dneh po sprejemu tega sklepa.

2.2. Za nagrado članom nadzornega
sveta se uporabi del bilančnega dobička,
oblikovanega iz prenesenega čistega do-
bička leta 2000. Nagrada za nadzorni svet
znaša 2,055.000 SIT bruto, za upravo pa
2,736.040 SIT bruto.

2.3. Za prenos v druge rezerve iz dobič-
ka se uporabi 404,404.847 SIT bilančnega
dobička.

2.4. O uporabi preostanka bilančnega
dobička v višini 344,893.006,80 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

b) Skupščina upravi družbe in nadzorne-
mu svetu družbe podeli razrešnico za po-
slovno leto 2001.

4. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala družbe z umikom lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 3.040,040.000 SIT, se zmanjša
za 304,000.000 SIT z umikom 30.400 na-
vadnih imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo ene delnice 10.000 SIT, ki jih je
družba pridobila kot lastne delnice, v skupni
nominalni vrednosti 304,000.000 SIT, tako
da znaša osnovni kapital po zmanjšanju
2.736,040.000 SIT in je razdeljen na
273.604 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT vsaka.

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z
umikom lastnih delnic družbe po tem skle-
pu se izvede zaradi prilagoditve kapitala gle-
de na obseg poslovanja v breme dobička iz
leta 2000.

5. Sprejem sklepa o pooblastilu za na-
kup lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da na podlagi osme alineje
240/1 člena ZGD kupi lastne delnice, kate-
rih skupni nominalni znesek ne sme prese-
gati 10% osnovnega kapitala družbe.

Nakupna cena lastnih delnic je lahko naj-
manj 5.000 SIT in največ 11.000 SIT za
delnico.

To pooblastilo velja 18 mesecev od dne-
va sprejema tega sklepa.

6. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepov:
a) Spremeni se prvi odstavek 3. člena

Statuta delniške družbe, tako da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša

2.736,040.000 SIT in je razdeljen na
273.604 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT.«

b) Sprejmejo se predlagane spremembe
Statuta delniške družbe v besedilu po pre-
dlogu.

7. Imenovanje revizorja za leti 2002 in
2003.

Predlog sklepa: za revizorja družbe Med-
narodno podjetje Slovenijales d.d. Ljubljana
za leti 2002 in 2003 se imenuje KPMG
Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1., 2., 3., 4., 5. in 6. sta
podala uprava in nadzorni svet družbe, pre-
dlog sklepa pod zap.št. 7 pa je podal nad-
zorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov, vključno z letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta ter besedilom pre-
dlaganih sprememb statuta delniške dru-
žbe je na vpogled delničarjem družbe na
sedežu družbe Ljubljana, Dunajska cesta
22, v tajništvu sektorja za kadrovsko orga-
nizacijske in splošne zadeve, soba št.
123/I, vsak delovni dan od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine od
10. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zako-
nitem zastopanju.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so 7 dni pred zasedanjem skup-
ščine registrirani pri Klirinško depotni dru-

žbi, to je dne 4. 7. 2002 in ki sami ali preko
svojih pooblaščencev ali zakonitih zastopni-
kov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine, to je najkasneje do vključno 8. 7.
2002. Pooblaščenci in zastopniki pisni na-
javi udeležbe priložijo dokazilo o pooblasti-
tvi ali zakonitem zastopanju.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 30 minut pred začetkom za-
sedanja skupščine. Udeleženci se ob pri-
hodu na skupščino izkažejo z osebno izkaz-
nico ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom in s podpisom na seznamu udeležencev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
jem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 11. 7. 2002 ob 14. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

Slovenijales Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo,

zastopanje in konsignacije d.d.
generalni direktor
mag. Žiga Jelenec

Ob-71499
Na podlagi 7.2. in 7.3. točke Statuta

družbe Marmor Sežana d.d., Partizanska
73 a, Sežana sklicuje uprava družbe

7. sejo skupščine
družbe Marmor Sežana d.d.
Partizanska 73 a, Sežana

ki bo v petek dne 12. 7. 2002 ob
13. uri na sedežu družbe v Sežani, Parti-
zanska 73 a.

Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 12.30 in 13. uro.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles in predstavi-
tev notarja.

Predlog sklepa: v delovna telesa skup-
ščine se izvoli za predsednika Štefanija Žag-
meister, za preštevalki se izvolita Suzana
Islam in Karmen Fabjan, seji bo prisostvoval
notar Milan Mesar.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. a) Predložitev letnega poročila dru-

žbe za leto 2001 z revizorskim poročilom in
z mnenjem revizorja ter pisnega poročila
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila po 274.a členom Zakona o gospodar-
skih družbah ZGD-F.

Predlog sklepa: skupščina se je sez-
nanila s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta, s potrditvijo letnega poročila za leto
2001, družbe Marmor Sežana d.d. ter s
stališčem nadzornega sveta do revizijske-
ga poročila.

b) Ugotovitev in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička po predlogu uprave
in nadzornega sveta ter podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
znaša bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2001, 102,996.063,44 SIT in je
sestavljen iz:

Čistega dobička za leto 2001 v višini
24,349.987,18 SIT.
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Prenesenega dobička za leto 1996,
1997, 1998, 1999 in 2000 v višini
78,646.076,27 SIT.

Bilančni dobiček v višini 13,559.400 SIT
se uporabi za izplačilo dividend delničarjem
in sicer v višini 93 SIT bruto na delnico.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 15. 11. 2002 in sicer po
stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru
KDD-Centralna klirinško depotna družba
Ljubljana na dan sprejema tega sklepa na
skupščini. Terminski plan izplačila dividend
posameznim delničarjem je sestavni del pre-
dloga uporabe bilančnega dobička.

O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v višini 89,436.663,44 SIT bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

V skladu z 282.a členom Zakona o go-
spodarskih družbah, skupščina potrjuje de-
lo uprave in nadzornega sveta ter podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe, razre-
šnico za poslovno leto 2001.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da za pooblaščeno revizijsko dru-
žbo, ki bo izvedla revizijo računovodskih iz-
kazov družbe Marmor Sežana d.d. za po-
slovno leto 2002, imenuje revizijsko družbo
Euro-In & Partners revizija in svetovanje,
d.o.o. Kidričeva 66 a, Škofja Loka.

5. Poročilo uprave družbe o poslovanju
sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju sklada lastnih delnic.

Predlagatelja sklepov pod 1., 2., 3. a) in
b) in 5. točko sta uprava in nadzorni svet
družbe, pod 4. točko  pa nadzorni svet sam.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled vsem delničarjem od dne objave do
vključno 11. 7. 2002, vsak delovni dan od
12. do 14. ure na sedežu družbe. Pravico
udeležbe in uresničevanja glasovalne pravi-
ce na skupščini družbe imajo le delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
v korist katerih so delnice delniške družbe
vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri
KDD, deset dni pred sejo skupščine in, ki tri
dni pred zasedanjem pisno najavijo svojo
udeležbo. Pooblastilo mora biti pisno in ga
hrani družba. Uprava in nadzorni svet se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso del-
ničarji.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in razumno utemeljeni
ter vloženi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Prostor kjer bo potekalo zasedanje bo od-
prt pol ure pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
se ponovi istega dne ob 13.30 v istem prosto-
ru in bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Marmor Sežana d.d.
uprava družbe-direktor

Ob-71505
Na podlagi določil točke 6.3.1. Statuta

delniške družbe Transavto Postojna, podje-
tje za prevoz blaga v javnem cestnem pro-
metu, d.d., Postojna, Tržaška cesta 61 in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje

5. redno skupščino
delniške družbe Transavto Postojna

d.d.,
ki bo v torek dne 9. 7. 2002, ob 9. uri

na sedežu družbe, Tržaška cesta 61, 6230
Postojna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in prisotnost imenovanega pred-
sednika skupščine. Na predlog uprave se
izvoli preštevalca glasov.

Ugotovi se prisotnost vabljenega notar-
ja, ki bo sestavil notarski zapisnik o seji
skupščine.

2. 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).

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Ugotovitev in poravnava izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta sprejme skupščina sklep
o ugotovljeni izgubi iz leta 2001 in o pokri-
vanju ugotovljene izgube iz leta 2001, za
obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, ki
na dan 31. 12. 2001 znaša 95,745.659,26
SIT in se na dan 1. 1. 2002 pokriva iz
sredstev revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala v višini 95.745.659,26 SIT.

4. Podelitev razrešnice direktorju družbe
in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico direktorju družbe in članom nadzor-
nega sveta družbe za leto 2001.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja družbe Tran-
savto Postojna d.d. za leto 2002 imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Ljub-
ljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci, ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini osebno, s pri-
poročeno pošiljko ali s telegramom najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
do 6. 7. 2002.

V prijavi se navede ime in priimek oziro-
ma firmo delničarja, naslov oziroma sedež
delničarja ter število delnic, ki jih ima delni-
čar. V prijavi se lahko navede tudi ime in
priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničar-
jev, lahko pošljejo družbi seznam delničar-
jev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno
navedenimi podatki. Pisna pooblastila mo-
rajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupšči-
ne družbe.

Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščino pol ure pred začetkom zaseda-
nja, da bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo potrebno za gla-
sovanje.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci so se ob prijavi po

potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumen-
tom.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe Transavto Postojna d.d., Tr-
žaška cesta 61, Postojna, vsak delovni dan
od 7. ure do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, 30 minut za prvim sklicem z
istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na večino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Transavto Postojna, d.d.
uprava

direktor družbe
Darko Valenčič

Ob-71552
Na podlagi 283. člena ZGD in 7.3. toč-

ke Statuta delniške družbe SGP Kraški zi-
dar d.d., Sežana sklicujem

6. sejo skupščine družbe,
SGP Kraški zidar d.d., Sežana,

ki bo v petek, dne 5. 7. 2002 ob 13. uri,
na sedežu podjetja v Sežani, Cesta na Leni-
vec 4, v sejni sobi, drugo nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Ksenijo Gregorčič Mozetič. V verifikacijsko
komisijo se izvolijo Kemperle Ingrid, Vidrih
Sonja, Macarol Marjeta. Za notarja se dolo-
či Mesar Milan.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednica skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejme se predlagani dnevni red.
5. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-

ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

5.1 skupščina se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001 ter stališčem nadzor-
nega sveta do revizorskega poročila.

5.2 Skupščina ugotavlja:
– da znaša bilančni dobiček SGP Kraški

zidar d.d., Sežana na dan 31. 12. 2001
332,578.401,28 SIT, in sicer kot čisti do-
biček iz leta 2001 v višini 81,013.191,02
SIT ter preneseni dobiček iz prejšnjih let v
višini 251,565.210,02 SIT,

– da se za izplačilo dividend nameni del
prenesenega dobička iz prejšnjih let v sku-
pni višini 43,328.784 SIT, v višini 68 SIT
bruto na delnico,

– da se dividende izplačajo delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zase-
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danja skupščine, v 30 dneh po sprejemu
sklepa,

– da se o uporabi preostanka bilančne-
ga dobička iz leta 2001 v višini
289.249.617,28 SIT,

– odloča v naslednjih poslovnih letih.
5.3 Skupščina potrdi in odobri delo upra-

ve in nadzornega sveta in jima podeli razre-
šnico za poslovno leto 2001.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za revizorja za poslovno leto 2002 se

imenuje Revizorsko družbo KPMG Sloveni-
ja d.o.o. Ljubljana.

7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta SGP Kraški zidar d.d.,
Sežana.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta družbe SGP
Kraški zidar d.d., Sežana.

8. Pooblastilo upravi o pridobivanju la-
stnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblašča upravo SGP
Kraški zidar d.d. Sežana za dobo 18 mese-
cev, od dneva sprejema tega sklepa dalje
za nakup lastnih delnic, katerih skupni no-
minalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala. Uprava pridobiva in od-
svaja lastne delnice na neorganiziranem tr-
gu po trenutni tržni ceni.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne
delnice, poleg namenov opredeljenih v 1.
do 7. točke prvega odstavka 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah, tudi za
izpeljavo programa delniških opcij, za izpla-
čevanje udeležbe na dobičku uprave, nad-
zornega sveta in vodstvenih delavcev v del-
nicah družbe ter za nagrajevanje zaposle-
nih. Za te namene družba odsvaja lastne
delnice neposredno upravičencem ob iz-
ključeni prednostni pravici delničarjev, pri
čimer se lastne delnice zaradi izvedbe pro-
grama delniških opcij odsvajajo po ceni in
pod pogoji, določenimi v opcijskem načrtu,
zaradi izplačila udeležbe na dobičku za čla-
ne uprave, nadzornega sveta in vodstvenih
delavcev ter za nagrajevanje zaposlenih pa
se odsvajajo po ceni, ki jo predstavlja pov-
prečna trimesečna cena delnice na neorga-
niziranem trgu pred odsvojitvijo. Uprava je
pooblaščena za umik lastnih delnic brez na-
daljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala.

Pravico udeležbe in uresničevanja gla-
sovalne pravice na skupščini imajo le delni-
čarji oziroma njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki so vpisani v delniško knjigo 10
dni pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 26. 6. 2002 in ki svojo udeležbo na
skupščini pisno najavijo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, to je do vključ-
no 2. 7. 2002.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje 30
minut pred začetkom zasedanja v prostoru,
kjer bo potekala skupščina, da bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost na seznamu
udeležencev ter prevzeli gradivo za glaso-
vanje.

Popolno gradivo za skupščino s predla-
ganimi spremembami statuta je na vpogled
na sedežu podjetja, v kadrovsko pravnemu
sektorju vsak dan od 9. do 12. ure.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti po-
dani v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v
7 dneh po objavi sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Kraški zidar, d.d., Sežana
uprava

Ob-71554
Na podlagi 47. točke Statuta družbe

Gradis GP Jesenice d.d., sklicuje uprava
družbe

4. skupščino
delniške družbe

Skupščina bo v torek, 9. 7. 2002 ob
12.30 na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Jože Bajuk. Za preštevalca
glasov se imenujeta Alojz Skol in Alenka
Zupan. Na seji skupščine prisostvuje notar-
ka Nada Svetina.

2. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček v viši-
ni 190,482.563,37 SIT, uporabi na nasled-
nji način :

– del bilančnega dobička v višini
57,144.769 SIT se nameni za druge rezer-
ve iz dobička,

– preostali del bilančnega dobička v viši-
ni 133,337.794,37 SIT ostane nerazpore-
jen in bo skupščina o njem odločala v na-
slednjih poslovnih letih.

Skupščina delničarjev članu uprave in
članom nadzornega sveta družbe podeli raz-
rešnico za delo v poslovnem letu 2001.

3. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme sklep,
da družba Gradis gradbeno podjetje Jese-
nice d.d. lahko pridobi lastne delnice v viši-
ni do 10% vrednosti osnovnega kapitala dru-
žbe iz naslova čistega dobička poslovnega
leta, za vse namene iz 240. člena Zakona o
gospodarskih družbah.

5. Imenovanje revizijske družbe
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2002 imenuje revizijska
družba Ernst&Young d.o.o. Ljubljana.

6. Nagrada članom nadzornega sveta in
upravi.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se v skladu z 42. členom statuta družbe
izplačujejo sejnine za pripravo in udeležbo

na seji v skladu s kriteriji za izvolitev, delo in
nagrajevanje predsednikov in članov nad-
zornih svetov Združenja članov nadzornih
svetov, in sicer: predsedniku nadzornega
sveta 80.000 SIT, članom nadzornega sve-
ta 55.000 SIT. Sejnine se letno revalorizira-
jo z indeksom rasti maloprodajnih cen.

Iz sklada lastnih delnic se kot nagrada
dodeli 3023 delnic članom nadzornega sve-
ta in 30234 delnic upravi družbe. Uprava
družbe je pooblaščena, da s sklepom dolo-
či število prejetih delnic, ki lahko pripadejo
vodstvenim delavcem družbe.

Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov, predlogom sprememb
statuta družbe, letnim poročilom uprave in
poročilom nadzornega sveta je na vpogled
vsem delničarjem vsak delovni dan med 8.
in 14. uro na sedežu družbe.

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.

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.

Gradis GP Jesenice d.d.
uprava

Št. 20-111/02 Ob-71584
Na podlagi določil poglavja šestič statu-

ta delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.
Slovenska Bistrica in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem

8. zasedanje skupščine
delniške družbe Tovarna olja GEA d.d.

Slovenska Bistrica,
ki bo v sredo, 10. 7. 2002 ob 12. uri, v

prostorih jedilnice na sedežu družbe v Slo-
venski Bistrici, Trg svobode 30, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

soglasju nadzornega sveta se za predsedni-
co skupščine imenuje Nevena Tea Gorjup
in verifikacijska komisija v sestavi predse-
dnice Lidije Leskovar in dveh preštevalk gla-
sov Branke Jamnik ter Branke Korošec. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoe-
men, Trstenjakova 5, 2250 Ptuj.

3. Predstavitev revidiranega letnega po-
ročila Tovarne olja GEA d.d. za poslovno
leto 2001. Predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d. o
rezultatih preveritve letnega poročila, s sta-
liščem do revizijskih poročil, načina in ob-
sega preverjanja vodenja družbe med po-
slovnim letom 2001. Razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
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Skupščina se seznani s predstavitvijo let-
nega poročila Tovarne olja GEA d.d. Sloven-
ska Bistrica za poslovno leto 2001, revidira-
nimi računovodskimi in revidiranimi konsoli-
diranimi računovodskimi izkazi družbe, za po-
slovno leto 2001. Skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta Tovarne olja
GEA d.d. Slovenska Bistrica o rezultatih pre-
veritve letnega poročila, s stališčem do revi-
zijskega poročila in načina in obsega prever-
janja vodenja Tovarne olja GEA d.d. Sloven-
ska Bistrica med poslovnim letom 2001.

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d.
Slovenska Bistrica v poslovnem letu 2001
in jima podeljuje razrešnico.

4. Sprememba poslovnega naslova dru-
žbe, uskladitev dejavnosti družbe, dopolni-
tev Statuta Tovarne olja GEA d.d. Sloven-
ska Bistrica glede odobrenega kapitala dru-
žbe z izključitvijo prednostne pravice delni-
čarjev in obravnava in sprejem tretjih
sprememb Statuta Tovarne olja GEA d.d.
Slovenska Bistrica.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:

a) Spremeni se poslovni naslov družbe
tako, da na novo glasi: Poslovni naslov dru-
žbe: Trg svobode 3.

b) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o izvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).

c) V besedilu Statuta se v skladu z dolo-
čili 313/3. in 328. člena ZGD doda besedi-
lo nove točke u) poglavja točka tretjič statu-
ta osnovni kapital v vsebini, ki sledi:

u) Uprava družbe lahko poveča osnovni
kapital za skupni znesek 423,300.000 SIT,
kar predstavlja odobreni kapital tako, da
skupno z obstoječim osnovnim kapitalom
znaša 1.269,900.000 SIT z izdajo novih
delnic za vložke v obdobju petih let po vpisu
spremembe statuta v register.

Za izdajo novih delnic, ki jih izda družba,
se smiselno uporabljajo določbe statuta o
rednem povečanju osnovnega kapitala z iz-
dajo novih delnic. Pri izdaji delnic lahko
uprava izključi ali omeji prednostno pravico
delničarjev do nakupa novih delnic v sogla-
sju s sklepom nadzornega sveta. Uprava
lahko iz naslova odobrenega kapitala izda
delnice tudi za stvarne vložke, pri čemer
uprava v sklepu o izdajo določi predmet
stvarnega vložka. Nove delnice se izdajo
samo s soglasjem nadzornega sveta dru-
žbe.

d) Skupščina sprejme predlagane tretje
spremembe Statuta delniške družbe Tovar-
na olja GEA d.d. Slovenska Bistrica v pre-
dloženem besedilu.

5. Obravnava in sprejem prvih spre-
memb Poslovnika o delu skupščine družbe
Tovarna olja GEA d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane prve spremembe Poslovnika o de-
lu skupščine družbe Tovarna olja GEA d.d.
Slovenska Bistrica v predloženem besedilu.

6. Seznanitev skupščine z odstopno iz-
javo ter predlog za imenovanje nadomestne-
ga člana nadzornega sveta - predstavnika
delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta Tovarne olja GEA d.d. Slovenska Bis-

trica skupščina ugotovi, da z dnem izvedbe
skupščine na podlagi podane pisne odsto-
pne izjave, preneha mandat članici in pred-
sednici nadzornega sveta Ireni Stanki Čurin
univ. dipl. ek.

Na predlog nadzornega sveta skupščina
Tovarne olja GEA d.d. Slovenska Bistrica
imenuje na njeno mesto za člana nadzorne-
ga sveta Tovarne olja GEA d.d. Slovenska
Bistrica - predstavnika delničarjev: Franc Je-
šovnik, univ. dipl. ek., katerega mandat zač-
ne teči z dnem imenovanja na skupščini in
traja do izteka mandata nadzornega sveta.

7. Imenovanje revizorja za revidiranje po-
slovanja Tovarne olja GEA d.d. Slovenska
Bistrica za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, za revidiranje poslovanja delniške dru-
žbe Tovarna olja GEA d.d. za poslovno leto
2002, imenuje skupščina delniške družbe
Tovarne olja GEA d.d. revizijsko družbo
Iteo-Abeceda, Podjetje za revizijo in soro-
dne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe in njihovi poobla-
ščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe. Delni-
čarje in pooblaščence prosimo, da svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporo-
čeno tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svo-
bode 30.

Udeleženci se naj ob prihodu na skup-
ščino prijavijo na sprejemnem mestu, in si-
cer najmanj 30 minut pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke,
se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izka-
žejo z osebnim dokumentom, pisnim poo-
blastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Delničarji naj nasprotne predloge k po-

sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
enem tednu po objavi sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči

delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 15% vseh izdanih delnic. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, ki vključuje: letno poročilo o poslova-
nju Tovarne olja GEA d.d. za leto 2001,
revidirane računovodske in konsolidirane ra-
čunovodske izkaze družbe, poročilo nad-
zornega sveta o rezultatih preveritve letne-
ga poročila s stališčem nadzornega sveta
do revizijskega poročila in o načinu in obse-

gu preverjanja vodenja družbe med poslov-
nim letom 2001, tretje spremembe statuta
družbe, prve spremembe poslovnika o delu
skupščine družbe, je na vpogled delničar-
jem na sedežu družbe v Slovenski Bistrici,
Trg svobode 30, vsak delavnik od 8. do 11.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Tovarna olja GEA d.d.
uprava - direktor

Leopold Turnšek, univ. dipl. inž. agr.

Ob-71597
Na podlagi 24. člena statuta Skupne po-

kojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljub-
ljana, uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine
Skupne pokojninske družbe d.d., Trg

republike 3, Ljubljana,
ki bo 9. julija 2002 ob 10. uri, v prosto-

rih na Trgu republike 3, Ljubljana.
Dnevni red za skupščino:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli

Vladimir Uršič, za preštevalca glasov se iz-
volita Grivec Vesna in Peter Krassnig.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak.

2. Poročilo o poslovanju Skupne pokoj-
ninske družbe d.d. v letu 2001 ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta za poslovno leto
2001 o sprejemu letnega poročila za leto
2001.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

3. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepov:
3.1. Na podlagi nepreklicne pisne od-

stopne izjave se z dnem 31. 7. 2002 razre-
ši član nadzornega sveta Alojz Behek.

3.2. Za člana nadzornega sveta za ob-
dobje od 1. 8. 2002 do poteka rednega
mandata ostalih članov nadzornega sveta
se izvoli Boško Šrot.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa:
4.1. Skupščina na predlog nadzornega

sveta za revidiranje računovodskih izkazov
za poslovno leto 2002 imenuje KPMG
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe, Trg re-
publike 3, Ljubljana, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, do zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini
Pravico do odločanja na skupščini imajo

delničarji, v korist katerih so delnice družbe
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
se vodi pri KDD Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami, njihovi zakoniti zastopniki ali
njihovi pooblaščenci.

Pooblastila morajo biti deponirana pri
upravi družbe vsaj 5 dni pred zasedanjem
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skupščine in so ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjena na sedežu družbe.

Udeležbo na skupščini je treba pisno pri-
javiti upravi družbe nakasneje tri delovne
dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc. Udeleženci skupščine
se morajo identificirati z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne na istem mestu ob 11. uri. Ob po-
novnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Skupna pokojninska družba d.d.
uprava družbe

Ob-71599
Na podlagi 36. člena Statuta delniške

družbe TIM, Tovarna izolacijskega materia-
la, d.d., Laško, Spodnja Rečica 77, uprava
in nadzorni svet družbe sklicujeta

7. skupščino
družbe TIM, Tovarna izolacijskega

materiala d.d., Laško,
ki bo v petek, 12. julija 2002 ob 9. uri, v

prostorih Zdravilišča Laško, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, ugoto-
vitev sklepčnosti in imenovanje predsedujo-
čega skupščine in drugih organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli: Gregor Tratnik.

V verfikacijsko komisijo se izvolijo: Go-
ran Čop – predsednik, Marjan Bolčina –
član in Uroš Šega – član, za zapisnikarja pa
Evelina Kotnik Perko.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Fink iz Celja.

2. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta z dne 29. 5. 2002 o
sprejemu Letnega poročila za leto 2001 za
družbo TIM Laško, d.d., ter sprejemu kon-
solidiranega Letnega poročila za leto 2001
za skupino Timovih družb.

2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poro-
čila, se bilančni dobiček družbe uporabi na
naslednji način:

a) višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2001 znaša
468,462.868,14 SIT,

b) del bilančnega dobička v višini
36,593.200 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
12. 7. 2002 v obliki dividende, ki znaša
40 SIT bruto na delnico in ki se izplača v
60 dneh po zasedanju skupščine. Izplačilo
se izvrši iz dela nerazporejenega dobička iz
leta 2000,

c) o delu bilančnega dobička v višini
431,869.668,14 SIT bo odločeno v na-
slednjih poslovnih letih.

3. Skupščina družbe podeljuje razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu
2001.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2002, skupščina imenu-
je revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o. iz
Ljubljane.

4. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta po pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta.

5. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Zaradi spremembe števila članov nad-

zornega sveta, v skladu s spremembami in
dopolnitvami statuta, se z dnem vpisa spre-
memb in dopolnitev statuta v sodni regiser
razrešijo naslednji člani nadzornega sveta:
Gregor Tratnik, Tadej Počivavšek, Matjaž
Koželj, Marjan Grešak.

b) Za nova člana nadzornega sveta se z
dnem vpisa sprememb in dopolnitev statuta
družbe v sodni register imenujeta: Gregor
Tratnik in Tadej Počivavšek, in sicer za man-
datno dobo 4 let.

c) Skupščina se seznani, da je svet de-
lavcev imenoval v nadzorni svet družbe Ota
Srebota, kot predstavnika delavcev.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki bodo na
dan 3. 7. 2002 vpisani v delniško knjigo, ki
jo vodi Klirinško depotna družba d.d., Ljub-
ljana, oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom. Pooblastilo za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja, za pravne ose-
be pa firmo, sedež in žig pooblastitelja ter
podatke o pooblaščencu.

Udeležbo na skupščini je potrebno pi-
sno, priporočeno po pošti, prijaviti upravi
družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Na sejo skupščine je potrebno
priti eno uro pred začetkom seje zaradi ure-
ditve formalnosti.

Udeleženci skupščine se na seji izkaže-
jo z osebnim dokumentom, zakoniti zasto-
pnik pa poleg tega še z izpiskom iz sodnega
registra.

Gradivo za skupščino ter besedilo pred-
laganih sprememb in dopolnitev statuta s
prečiščenim besedilom statuta je vsem del-
ničarjem na razpolago na sedežu družbe
oziroma pri Upravi družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na število
zastopanega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ute-
meljen nasprotni predlog. Uprava in nadzor-
ni svet bosta o predlogih sprejela svoja sta-
lišča najkasneje v 12 dneh po sklicu skup-
ščine in o njih obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.

TIM Laško, d.d.
uprava družbe

Ob-71600
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mi-

neral, Podjetje za pridobivanje, predelavo

in montažo naravnega kamna, d.d., uprava
sklicuje

7. sejo skupščine družbe
Mineral d.d., Ljubljana, Letališka c. 5,

ki bo dne 9. julija 2002 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 5, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ljubica Žagar,

Branka Židanek.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-

žbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Dejavnost družbe se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi:

– CB/14.500 Pridobivanje drugih rudnin
in kamnin,

– DJ/28.512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin,

– DJ/28.520 Splošna mehanična dela,
– F/45.310 Električne inštalacije,
– F/45.320 Izolacijska dela,
– F/45.340 Druge inštalacije pri grad-

njah,
– F/45.430 Oblaganje tal in sten,
– F/45.450 Druga zaključna gradbena

dela,
– F/45.500 Dajanje strojev in naprav za

gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev,

– I/63.210 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu,

– K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg,

– K/74.700 Čiščenje objektov in opre-
me.

c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine ter 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: skupščina
se seznani z letnim poročilom za leto 2001 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

b) Sprejem sklepa o razporeditvi bi-
lančnega dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček družbe v višini 53,657.607,26 SIT,
oblikovan iz prenesenega dobička preteklih
let in revalorizacijskega popravka tega do-
bička, se razporedi v druge rezerve iz do-
bička.
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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 potrjuje in odobri delo direktorja in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 ter
podeljuje direktorju družbe in članom nad-
zornega sveta razrešnico za poslovno leto
2001.

5. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta predstavnika delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisne
odstopne izjave skupščina razreši člana nad-
zornega sveta, predstavnika delničarjev, Ed-
varda Ovna.

Skupščina izvoli Tea Zora za člana nad-
zornega sveta, predstavnika delničarjev, do
konca mandatnega obdobja.

Razrešitev in izvolitev člana nadzornega
sveta velja z dnem vpisa v sodni register.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja 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.

Mineral, d.d., Ljubljana
direktor

Miran Lampret, univ. dipl. ek.

Št. 4/02 Ob-71601
Uprava družbe Studio D, d.d. Novo me-

sto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto,
vabi delničarje na

8. sejo skupščine
družbe Studio D, d.d., Novo mesto
Uprava sklicuje 8. sejo skupščine, ki bo

10. 7. 2002 ob 10. uri, v prostorih Studia D
(sejna soba gasilskega doma).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine, preštevalka glasov in potrdi
notarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

4. Poročilo o poslovanju za leto 2001.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

sprejme letno poročilo o poslovanju za leto
2001

5. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: polovica dobička v zne-

sku 592.409,74 SIT se je na predlog upra-
ve in nadzornega sveta razporedila v sklad
lastnih delnic, druga polovica pa ostane ne-
razporejena in bo predlog delitve v nasled-
njih letih.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Sprejmejo se predlagane spremembe in

dopolnitve statuta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in njegovim potrdilom o la-
stništvu delnic.

Pozivamo delničarje ali njihove poobla-
ščence, da najavijo svojo udeležbo na skup-
ščini najkasneje tri dni pred zasedanjem v
pisni obliki. Rok za prijavo je 7. 7. 2002
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti pripo-
ročena pošta. Pozivamo udeležence in po-
oblaščence, da se javijo v sprejemnici naj-
manj pol ure pred začetkom skupščine. Vsa
gradiva so na vpogled pri Urošu Dularju, tel.
07/373-10-17.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu vabila svoje pripombe, spremem-
be in dopolnila predlogov pisno sporočijo
upravi in s tem omogočijo, da bo uprava o
njih sprejela svoje stališče in predloge pri-
pravila do skupščine.

Vse informacije dobite pri Urošu Dularju
na tel. 07/373-10-17, od 7. do 14. ure.

Studio D, d.d., Novo mesto
uprava

Ob-71602
Na podlagi 17. in 18. člena Statuta del-

niške družbe KRS Tabor d.d., Maribor in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

X. sejo skupščine
delniške družbe KRS Tabor d.d.,

Maribor,
ki bo v četrtek, 11. julija 2002 ob 16.

uri, v dvorani Mestne četrti Nova vas, Rad-
vanjska 65, Maribor, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednika
skupščine Nevena Tea Gorjup in za name-
stnika predsednika dr. Jože Pihler ter preš-
tevalki glasov Danijela Kosovič in Bernarda
Masten. Seji bo prisostvovala vabljena no-
tarka Dušica Kalinger.

2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2001 in revidiranih raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2001, pisnega poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila, s sta-
liščem do revizijskega poročila, načina in
obsega preverjanja vodenja družbe med po-
slovnim letom 2001. Razprava o predlogu
za razporeditev bilančnega dobička za po-
slovno leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 2.1: bilančni dobiček
družbe, ki na dan 31. 12. 2001 znaša
19,037.286,90 SIT, ostane nerazporejen.

Predlog sklepa 2.2: v skladu z 282.a
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

3. Poročilo o stanju sklada lastnih delnic
na dan 31. 12. 2001.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo o sta-
nju sklada lastnih delnic na dan 31. 12.
2001.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe KRS Ta-
bor d.d., Maribor.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe KRS Tabor d.d., Ma-
ribor, v predloženem besedilu.

5. Obravnava in sprejem poslovnega in
finančnega načrta družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme poslovni in finančni načrt družbe za
leto 2002 v predloženi obliki.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2002 imenuje revizijsko
družbo ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

7. Predlog za imenovanje članov nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da z dnem izvedbe skupščine preneha man-
dat dosedanjim članom nadzornega sveta,
in sicer: Kolbl Antonu, Kumperščak Bojanu,
Ornik Miranu, dr. Pihler Jožetu in Starčevič
Ivanu.

Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se za člane nadzornega
sveta za mandatno dobo štirih let imenujejo:

1. dr. Jože Pihler, univ. dipl. inž. el.,
2. Bojan Kumperščak,
3. Miran Ornik.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev izvolil za člane nadzornega sveta pred-
stavnike delavcev Danijelo Kosovič in Neve-
no Teo Gorjup.



Stran 4356 / Št. 49-50 / 7. 6. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. Predlog sprememb Pravilnika o na-
gradah članov nadzornega sveta KRS Ta-
bor d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme predlagane prve spremembe
Pravilnika o nagradah članov nadzornega
sveta KRS Tabor d.d., v predloženem bese-
dilu.

9. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic in oblikovanja vira za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skladno z določili 240.
člena ZGD skupščina pooblašča upravo dru-
žbe, da lahko po svojem preudarku in v
dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe
s tem, da najvišja nakupna cena praviloma
ne sme presegati knjigovodske vrednosti
delnice na dan nakupa, najnižja cena pa ne
sme biti manjša, kot je nominalna vrednost
delnice družbe.

Vir za odkup delnic se zagotavlja v skla-
du z določili zakona o gospodarskih dru-
žbah in statuta družbe.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic iz-
ključi prednostno pravico obstoječim delni-
čarjem v soglasju z nadzornim svetom.

Pooblastilo upravi velja 18 mesecev od
dneva sprejema na seji skupščine.

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe in njihovi poobla-
ščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe. Del-
ničarje in pooblaščence pozivamo, da svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporo-
čeno tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe v Mariboru, Kardeljeva ce-
sta 49. Udeležence pozivamo, da se ob
prihodu na skupščino prijavijo na sprejem-
nem mestu 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 točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči

delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 20% vseh izdanih delnic. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2001, revidirani

računovodski izkazi družbe za poslovno le-
to 2001, pisno poročilo nadzornega sveta
ter predlog sprememb statuta družbe, je na
vpogled delničarjem v tajništvu uprave dru-
žbe, v Mariboru, Kardeljeva cesta 49, vsak
delavnik od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

KRS Tabor d.d., Maribor
uprava – direktor

Milan Eržen

Št. 38/2002 Ob-71603
Na podlagi 29. točke Statuta delniške

družbe, sklicujemo

9. skupščino
družbe I & I, Avtobusni prevozi,

delniška družba, s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2002 ob
13. uri, v sejni dvorani poslovne stavbe In-
tereurope d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX.
nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Seznanitev z letnim poročilom in po-

ročilom nadzornega sveta ter sprejem skle-
pa o uporabi bilančnega dobička in podeli-
tvi razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k točki 2.: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov, ter se imenuje notarka po predlogu
sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k točki 3.:
1. Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta z dne 27. 5. 2002.

2. Izhajajoč iz sprejetja letnega poročila
se bilančni dobiček družbe, ki znaša
9,042.800,46 SIT, prenese v naslednje le-
to kot nerazporejen.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in nadzornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa k točki 4.: za revizorja
družbe za leto 2002 se imenuje revizijska
družba Auditor, d.o.o., Ptuj.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave, pa do vključno
5. 7. 2002.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k pre-
dlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obraz-
ložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica, v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V. nadstro-
pje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo

družbe, njihovi pooblaščenci, ali zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred skupščino v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek, ter naslov pooblaščenca, kraj in
datum, ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek, ter naslov poobla-
ščenca in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja). Pooblastilo mora biti odda-
no ob prijavi udeležbe na skupščino.

Vsaka navadna delnica daje delničarju 1
glas.

Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.

O vseh točkah dnevnega reda, je glaso-
vanje z dvigom rok.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, t.j. 8. 7.
2002 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

I & I d.d.
uprava

Ivan Djurkov

Ob-71626
Na podlagi 283. člena ZGD in 7. člena

Statuta delniške družbe RGD d.d., uprava
družbe sklicuje

7. zasedanje skupščine
delniške družbe RGD d.d.,

ki bo v četrtek, 11. 7. 2002 ob 9. uri, v
sejni sobi družbe RGD d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 4/b, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine po predlogu uprave. Na
skupščini bo prisoten notar Miro Košak.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe v zvezi z letnim poročilom dru-
žbe za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju v letu
2001 z mnenjem pooblaščenega revizorja
in poročilom nadzornega sveta, v katerem
potrjuje letno poročilo uprave o poslovanju
družbe v letu 2001 v predloženem besedi-
lu.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 v znesku 9,679.000 SIT osta-
ne nerazporejen.

Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 2002 revizijska hi-
ša Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

5. Sprejem sklepa o pripojitvi družbe Ru-
darska gradbena družba d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 4/b, k družbi Gradis Nizke grad-
nje proizvodnja, trgovina, in storitve, d.d.,
Maribor, Lavričeva 3.
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Predlog sklepa:
5/1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi

družbe Rudarska gradbena družba d.d., Tr-
bovlje, Trg revolucije 4/b, kot prevzete dru-
žbe k družbi Gradis Nizke gradnje proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.d., Maribor, Lavri-
čeva 3, kot prevzemni družbi.

5/2. Skupščina daje soglasje k pogodbi
o pripojitvi.

5/3. Skupščina potrdi poročilo uprave o
pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega re-
vizorja in poročilo nadzornega sveta o pre-
gledu nameravane pripojitve.

5/4. Za zastopnika za prevzem delnic
se v skladu s 521/II členom Zakona o go-
spodarskih družbah na podlagi 75/VII čle-
na Zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih imenuje KDD Centralna klirinško de-
potna družba, d.d., Ljubljana.

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti za-
sedanja skupščine, morajo prijaviti svojo
udeležbo na sedež družbe vsaj 3 dni pred
sejo skupščine.

Prijavljeni delničar ali njegov pooblašče-
nec se mora eno uro pred začetkom skup-
ščine izkazati z osebnim dokumentom ozi-
roma pisnim pooblastilom delničarja.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan med 8. in 11. uro, 10 dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
9.30, v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina odločala ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Uprava RGD d.d.

Št. 220 Ob-71627
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Iskra – Sistemi sekundarne energe-
tike, d.d., Ljubljana, Stegne 21, sklicuje
uprava družbe

8. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sysen, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2002 ob

10.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Steg-
ne 21 (velika sejna soba v 2. nadstropju).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in preštevalko glasov po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2001 in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in nadzornega sveta
naslednji sklep: skupščina se je seznanila z
letnim poročilom uprave o poslovanju dru-
žbe za poslovno leto 2001, s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preverbi letnega
poročila in s poročilom o reviziji računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2001.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.

3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje na

predlog nadzornega sveta družbo KPMG
Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, za revizijo ra-

čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 2002.

4. Odločanje o pripojitvi in soglasju k
pogodbi o pripojitvi družbe Iskra – Sistemi
sekundarne energetike, d.d., Ljubljana,
Stegne 21, k družbi Iskra Sistemi, Avtomati-
zacija procesov, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na podlagi poročila upra-
ve o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu pri-
pojitve ter na predlog uprave in nadzornega
sveta daje skupščina svoje soglasje za pri-
pojitev družbe Iskra – Sistemi sekundarne
energetike, d.d., Ljubljana, Stegne 21, k
družbi Iskra Sistemi, Avtomatizacija proce-
sov, d.d., Ljubljana, na način in pod pogoji
določenimi v Pogodbi o pripojitvi, sklenjeni
dne 23. 5. 2002, ki je priložena zapisniku
skupščine.

Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo

lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 4. 7. 2002 vpisani v knjigi delničarjev.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopnik, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati pisno najpozneje 3 dni pred sejo skup-
ščine na naslov družbe, pooblaščenci pa v
istem roku na sedežu družbe deponirati po-
oblastila. Družba bo upoštevala pisne prija-
ve, ki bodo prispele do četrtka, 4. 7. 2002,
oziroma bodo tega dne poslane s priporo-
čeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje prija-
vijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja, ter s podpisom seznama prisotnih del-
ničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, vključno z letnim poročilom uprave za
poslovno leto 2001 in poročilom nadzorne-
ga sveta o preverbi letnega poročila za po-
slovno leto 2001 ter gradivom o pripojitvi,
opredeljenim v 516. členu Zakona o go-
spodarskih družbah, je od dneva sklica
skupščine dalje delničarjem na vpogled v
tajništvu generalnega direktorja družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo priporočeno po pošti ali jih oddajo ose-
bno na sedežu družbe v sedmih dneh od
objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 11.30. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Iskra Sysen, d.d., Ljubljana
uprava družbe

generalni direktor

Št. 220 Ob-71628
Na podlagi 26. člena statuta delniške

družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija proce-
sov, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe

6. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2002, ob 9.

uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21
(sejna soba v četrtem nadstropju poslovne
stavbe Iskra Sistemi).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in preštevalko glasov po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2001 in podelitev raz-
rešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina družbe
sprejme na predlog uprave in nadzornega
sveta naslednji sklep: skupščina se je sez-
nanila z letnim poročilom uprave o poslo-
vanju družbe za poslovno leto 2001, s pi-
snim poročilom nadzornega sveta o pre-
verbi letnega poročila in s poročilom o re-
viziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 2001.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za leto 2001.

3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje na

predlog nadzornega sveta družbo KPMG
Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, za revizijo ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 2002.

4. Odločanje o pripojitvi in soglasju k
pogodbi o pripojitvi Iskra – Sistemi sekun-
darne energetike, d.d., Ljubljana, Stegne
21, k družbi Iskra Sistemi, Avtomatizacija
procesov, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na podlagi poročila
uprave o pripojitvi, poročila o reviziji pripoji-
tve in poročila nadzornega sveta o pregledu
pripojitve ter na predlog uprave in nadzor-
nega sveta daje skupščina svoje soglasje za
pripojitev družbe Iskra – Sistemi sekundar-
ne energetike, d.d., Ljubljana, Stegne 21, k
družbi Iskra Sistemi, Avtomatizacija proce-
sov, d.d., Ljubljana, na način in pod pogoji
določenimi v Pogodbi o pripojitvi, sklenjeni
dne 23. 5. 2002, ki je priložena zapisniku
skupščine.

5. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se osnovni kapital družbe
Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.,
Ljubljana, ki znaša 634,682.000 SIT, zara-
di izvedbe pripojitve družbe Iskra – Sistemi
sekundarne energetike, d.d., Ljubljana,
Stegne 21 in zaradi zagotovitve delnic Iskra
Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d., Ljub-
ljana, upravičenim delničarjem prevzete dru-
žbe po pripojitveni pogodbi z dne 23. 5.
2002, poveča za 91,526.000 SIT, tako da
po povečanju znaša 726,208.000 SIT. Po-
večanje osnovnega kapitala se izvede z iz-
dajo novih delnic.

6. Sklep o izdaji delnic zaradi zamenjave
delnic prevzete družbe z delnicami prevzem-
ne družbe.
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Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se izda 45.763 navadnih
imenskih delnic izdajatelja Iskra Sistemi, Av-
tomatizacija procesov, d.d., s sedežem v
Ljubljani, v nematerializirani obliki z nomi-
nalno vrednostjo posamezne delnice 2.000
SIT.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje delnic znaša 91,526.000 SIT. Emisij-
ska vrednost celotne izdaje delnic je enaka
zmnožku števila izdanih delnic in zneska de-
narnega doplačila za eno delnico prevzete
družbe deljeno z menjalnim razmerjem in
znaša 236,868.779,76 SIT.

Upravičenci do novih delnic so delničarji
Iskra Sysen d.d., Ljubljana, kot prevzete dru-
žbe, ki so na dan izdaje naloga Klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana, v delniški knji-
gi prevzete družbe vpisani kot imetniki delnic
prevzete družbe, razen delničarjev, ki po pri-
pojitveni pogodbi niso upravičeni do preje-
ma novih delnic iz naslova lastnih delnic pre-
vzete družbe ali iz naslova delnic prevzete
družbe, katerih imetnik je Iskra Sistemi d.d.

Delnice bodo na osnovi Pogodbe o pri-
pojitvi in naloga izdajatelja izdane in knjiže-
ne na račune upravičencev do izdanih del-
nic (delničarjev prevzete družbe) v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana, po stanju na dan izdaje naloga
Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana in
po vpisu pripojitve v sodni register.

Novo izdane delnice Iskra Sistemi d.d.
se štejejo za vplačane s prenosom premo-
ženja, pravic in obveznosti prevzete družbe
na Iskra Sistemi d.d. v skladu s 511. čle-
nom ZGD.

Delničarjem prevzete družbe, ki so upra-
vičenci, se zagotovijo novo izdane delnice
Iskra Sistemi d.d., in sicer na podlagi me-
njalnega razmerja 5.6907 delnic Iskra Si-
stemi d.d. za eno delnico Iskra Sysen d.d.,
Ljubljana.

Glede na to, da menjalno razmerje ne
zagotavlja menjave ene delnice Iskra Siste-
mi d.d. za eno delnico Iskra Sysen d.d.,
Ljubljana, bo delničarjem Iskra Sysen d.d.,
Ljubljana, ki na dan izdaje naloga Klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana, ne bodo imet-
niki ustreznega števila delnic, da bi lahko
prejeli celo število delnic Iskra Sistemi d.d.,
razlika izplačana v denarju, in sicer 29.455
SIT za eno celo delnico Iskra Sysen d.d.,
Ljubljana.

Z delnicami bodo delničarji razpolagali
skladno s statutom Iskra Sistemi d.d. in
predpisi o nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjih.

Delnice Iskra Sistemi d.d. so izdane v
trenutku, ko Klirinško depotna družba d.d.,
Ljubljana, vpiše v centralni register bistvene
sestavine novih delnic Iskra Sistemi d.d. in
pri upravičencih vpiše menjalnemu razmer-
ju ustrezno število novih delnic. Delnice Is-
kra Sysen d.d. so razveljavljene z dnem ob-
jave javnega poziva imetnikom, da delnice
izročijo Klirinško depotni družbi d.d., Ljub-
ljana.

Dividende se izplačujejo v skladu s sta-
tutom Iskra Sistemi d.d. po vsakokrat veljav-
nem sklepu skupščine.

Nove delnice se lahko preoblikujejo sa-
mo v skladu s statutom Iskra Sistemi d.d.
ter veljavnimi predpisi.

V skladu s 518. členom Zakona o go-
spodarskih družbah je izključena predno-
stna pravica delničarjev izdajatelja Iskra Si-
stemi, Avtomatizacija procesov, d.d. glede
novoizdanih delnic.

Ob morebitni izdaji delnic Iskra Sistemi
d.d. naslednjih emisij bodo imeli delničarji
Iskra Sistemi d.d. prednostno pravico do
prevzema teh delnic, če predpisi ne dolo-
čajo drugače.

Obvestilo o izdaji delnic se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

7. Razširitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se po

predlogu uprave in nadzornega sveta zaradi
pripojitve razširi in uskladi s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti.

8. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta.

Predlog sklepa: skupščina po predlogu
uprave in nadzornega sveta sprejme novo
besedilo statuta, ki je v celoti usklajeno z
Zakonom o gospodarskih družbah in pripo-
jitvijo ter s katerim se v celoti nadomesti
prejšnje besedilo statuta z dne 14. 6. 2000
in je sestavni del tega sklepa.

Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo

lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 4. 7. 2002 vpisani v register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopnik, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napovedati
pisno najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslov družbe, pooblaščenci pa v istem
roku na sedežu družbe deponirati pooblastila.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo
prispele do četrtka, 4. 7. 2002, oziroma bo-
do tega dne poslane s priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino uro pred začetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja ter
s podpisom seznama prisotnih delničarjev po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udele-
žbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom, poo-
blaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, vključno z letnim poročilom uprave za
poslovno leto 2001 in poročilom nadzorne-
ga sveta o preverbi letnega poročila za po-
slovno leto 2001 ter z besedilom predlaga-
nih sprememb statuta in gradivom o pripoji-
tvi, opredeljenim v 516. členu Zakona o
gospodarskih družbah, je od dneva sklica
skupščine dalje delničarjem na vpogled v
tajništvu glavnega direktorja družbe vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo priporočeno po pošti ali jih oddajo ose-
bno na sedežu družbe v sedmih dneh od
objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15 odstotkov glasov zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne ob 10. uri. V tem primeru bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Sistemi, d.d.
uprava družbe
glavni direktor

Ob-71646
Na podlagi določb 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah ter 47. in 48. člena
Statuta delniške družbe Mladinske knjige
Založbe, Ljubljana, glavni direktor in pred-
sednik upravnega odbora sklicujeta

18. skupščino delniške družbe
Mladinska knjiga Založba, d.d.,
Slovenska 29, 1536 Ljubljana,

ki bo v četrtek 11. julija 2002, ob 14. uri
v sejni sobi Mladinske knjige Založbe, d.d.,
Slovenska 29, Ljubljana (v Modri hiši).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
predstavitev notarja.

Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščine se izvoli Majo Praprotnik, za preš-
tevalca glasov se imenuje Matejo Trojanšek
in Majdo Gregorc. Skupščini bo prisostvo-
vala vabljena notarka Nevenka Tory.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2001 z mnenjem revizorja,
odločanje o uporabi bilančnega dobička ter
podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:
2.1 Na predlog glavnega direktorja in

upravnega odbora se sprejme letno poroči-
lo poslovanja družbe v letu 2001, za ob-
dobje 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, s poro-
čilom in mnenjem upravnega odbora, ter
mnenjem revizorske hiše Price Waterhouse
Coopers d.d.

2.2 Na predlog glavnega direktorja in
upravnega odbora se bilančni dobiček v vi-
šini 2.948,126.750,00 SIT uporabi za:

– statutarne rezerve: 188,562.646 SIT
– druge rezerve iz dobička:

2.759,564.104 SIT.
2.3 Na predlog glavnega direktorja in

upravnega odbora skupščina podeli glavne-
mu direktorju in članom upravnega odbora
razrešnico za poslovno leto 2001.

3. Obravnava in sprejem planskih usme-
ritev za leto 2003.

Predlog sklepa: upravni odbor se poo-
blasti, da sprejme planske usmeritve za leto
2003.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog upravnega

odbora se za revidiranje računovodskih iz-
kazov za leto 2002 imenuje revizorska hiša
Price Waterhouse Coopers d.d.

5. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, letnim poročilom in poročilom uprav-
nega odbora je delničarjem na razpolago
na sedežu družbe – tajništvo Kadrovsko
pravno splošnega področja, Slovenska ce-
sta 29, Ljubljana, II. nadstropje, soba 220,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Delničarji se za pristop na skupščino iz-
kažejo z identifikacijskim dokumentom in po-
trdilom o imetništvu delnic, ki so ga prejeli
skupaj z vabilom, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci pa še s pisnim pooblastilom,
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ki ga predložijo vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Vabljene prosimo, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda pisno sporočijo upravnemu od-
boru družbe v 7 dneh po objavi sklica skup-
ščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo
biti obrazloženi.

Zaradi nemotenega poteka skupščine
prosimo udeležence, da pridejo na skup-
ščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
zaradi (prevzema gradiva in) vzpostavitve evi-
dence. V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, se skupščina
ponovno sestane uro kasneje. V tem prime-
ru je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo prisotnih delnic.

Mladinska knjiga Založba, d.d.,
Ljubljana

Milan Matos
glavni direktor
Andrej Cunder

predsednik upravnega odbora

Št. 4/2002 Ob-71648
Direktor Trdnjave, pooblaščene investi-

cijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova 1a,
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah in 10. točke Statuta Trdnjave, poo-
blaščene investicijske družbe, d.d., Vele-
nje, sklicuje

9. redno skupščino delničarjev
Trdnjave, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Velenje,
ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2002, ob 8.

uri, v sejni sobi Celjanka družbe Celjski sej-
mi d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.

Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine delničarjev PID Trdnjava d.d. se izvoli
odvetnik Rafael Mohorko iz Celja, za preš-
tevalki glasov se izvolita Maja Mesarec in
Martina Antonič, skupščini prisostvuje notar
Marko Fink iz Celja.

2. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava d.d. sprejme revizijsko poroči-
lo družbe KPMG Slovenija d.o.o. za leto
2001.

3. Poročilo nadzornega sveta PID Trd-
njava d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava d.d. vzame na znanje poročilo
nadzornega sveta družbe.

4. Pokrivanje izgube PID Trdnjava d.d.
Predlog sklepa: izguba PID Trdnjava d.d.

iz preteklih let se pokrije v breme revaloriza-
cijskega popravka kapitala.

5. Imenovanje revizorja za pregled po-
slovanja in računovodskih izkazov za leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava d.d. imenuje za revizorja, ki
pregleda poslovanje in računovodske izka-
ze za leto 2002, revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

6. Predlog sprememb statuta.
a) Predlog sklepa: točka 10.3.2. statuta

družbe PID Trdnjava d.d. se izbriše,

b) predlog sklepa: sedež družbe PID Trd-
njava d.d. se prenese in glasi: PID Trdnjava
d.d., Kocenova 2a, 3000 Celje.

7. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

a) predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava d.d. podeli skupno razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2001.

b) predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2001.

8. Imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: ugotovi se, da Milanu

Peuniku iz Celja, Na otoku 12, preneha
mandat člana nadzornega sveta na lastno
željo. Skupščina delničarejv PID Trdnjava
d.d. za člana nadzornega sveta izvoli Bran-
ka Podgorška iz Celja, Klajnškova 6, z man-
datom enakim mandatom preostali dveh čla-
nov nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom pre-

dlaganih sprememb statuta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe PDU Pulsar
d.o.o. v Celju, Kocenova 2a, vsak torek in
četrtek med 10. in 12. uro, od dneva obja-
ve sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni
pred zasedanjem skupščine in bodo najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to
je do 5. 7. 2002, pisno prijavili udeležbo na
skupščini s priporočeno pošiljko, naslovlje-
no na PDU Pulsar, d.o.o., Kocenova 2a,
3000 Celje.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblasti-
lo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi pri-
ložiti izpis iz sodnega registra oziroma pre-
dlog za vpis v sodni register, iz katerega je
razvidna oseba, pooblaščena za zastopanje.

Odločanje
Vse sklepe razen sklepov pod 6. točko

dnevnega reda sprejme skupščina z večino
oddanih glasov. Za sprejem sklepov o spre-
membi statuta je potrebna tričetrtinska  ve-
čina pri odločanju zastopanega osnovnega
kapitala.

Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10.30 na istem mestu in z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino prisotnega in zasto-
panega osnovnega kapitala družbe.

PID Trdnjava, d.d., Velenje
direktor

Saša Zelenović

Št. 4/2002 Ob-71606
Direktor Trdnjave 1, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Velenje, Prešernova

1a, na podlagi določil Zakona o gospodar-
skih družbah in 10. točke Statuta Trdnjave
1, pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Velenje, sklicuje

7. redno skupščino delničarjev
Trdnjave 1, pooblaščene investicijske

družbe, d.d., Velenje,
ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2002, ob 10.

uri, v sejni sobi Celjanka družbe Celjski sej-
mi d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje.

Za sejo sekupščine predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine delničarjev PID Trdnjava 1 d.d. se
izvoli odvetnik Rafael Mohorko iz Celja, za
preštevalki glasov se izvolita Maja Mesarec
in Martina Antonič, skupščini prisostvuje no-
tar Marko Fink iz Celja.

2. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava 1 d.d. sprejme revizijsko poro-
čilo družbe KPMG Slovenija d.o.o. za leto
2001.

3. Poročilo nadzornega sveta PID Trd-
njava 1 d.d.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava 1 d.d. vzame na znanje poro-
čilo nadzornega sveta družbe.

4. Pokrivanje izgube PID Trdnjava 1 d.d.
Predlog sklepa: izguba PID Trdnjava 1

d.d. iz preteklih let se pokrije v breme reva-
lorizacijskega popravka kapitala.

5. Imenovanje revizorja za pregled po-
slovanja in računovodskih izkazov za leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
PID Trdnjava 1 d.d. imenuje za revizorja, ki
pregleda poslovanje in računovodske izka-
ze za leto 2002, revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

6. Predlog sprememb statuta.
a) Predlog sklepa: točka 10.3.2. statuta

družbe PID Trdnjava 1 d.d. se izbriše,
b) predlog sklepa: sedež družbe PID Trd-

njava 1 d.d. se prenese in glasi: PID Trdnja-
va 1 d.d., Kocenova 2a, 3000 Celje.

7. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

a) Predlog sklepa: skupščina delničar-
jev PID Trdnjava 1 d.d. podeli skupno razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
poslovno leto 2001.

b) Predlog sklepa: skupščina delničar-
jev PID Trdnjava 1 d.d. podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2001.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino z besedilom pre-

dlaganih sprememb statuta je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe PDU Pulsar
d.o.o. v Celju, Kocenova 2a, vsak torek in
četrtek med 10. in 12. uro, od dneva obja-
ve sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
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pri Klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni
pred zasedanjem skupščine in bodo najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine, to
je do 5. 7. 2002, pisno prijavili udeležbo na
skupščini s priporočeno pošiljko, naslovlje-
no na PDU Pulsar, d.o.o., Kocenova 2a,
3000 Celje.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblasti-
lo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi pri-
ložiti izpis iz sodnega registra oziroma pre-
dlog za vpis v sodni register, iz katerega je
razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.

Odločanje
Vse sklepe razen sklepov pod 6. točko

dnevnega reda sprejme skupščina z večino
oddanih glasov. Za sprejem sklepov o spre-
membi statuta je potrebna tričetrtinska veči-
na pri odločanju zastopanega osnovnega
kapitala.

Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so nav-

zoči delničarji, njihovi zastopniki in poo-
blaščenci z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15% osnovnega kapitala dru-
žbe. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 10.30 na istem mestu in z
enakim dnevnim redom. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
prisotnega in zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

PID Trdnjava 1 d.d., Velenje
direktor

Saša Zelenović

Ob-71644
V skladu s 25. členom statuta Vzajemne

zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

2. začasno skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,

d.v.z., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 11. 7. 2002, ob 13. uri v

sejni sobi, II. nadstropje, na sedežu družbe
na Mali ulici 5, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine ter ugo-
tovitev prisotnosti notarja.

Ugotovitveni sklep: ugotovi se, da je v
skladu z imenovanjem predsednika in na-
mestnika skupščine na 1. seji začasne skup-
ščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z., z dne 6. 9. 2001, predsednik skup-
ščine Ladislav Rožič in namestnik predse-
dnika Boris Bandelj.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov
se imenujeta Janez Gregorič in Polona Su-
hadolnik Gramc, za zapisnikarico Nastja
Buh. Za notarja skupščine se imenuje Miro
Košak.

2. Poročilo nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila o poslovanju za leto
2001 in predlog o uporabi bilančnega do-
bička ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu

Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001.

2.2. Skupščina na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme sklep o uporabi
bilančnega dobička: bilančni dobiček za le-

to 2001 v višini 444,387.116,37 SIT se
uporabi za:

– druge varnostne rezerve v višini
306,887.116,37 SIT;

– nagrade članom nadzornega sveta v
višini 7,500.000 SIT;

– preneseni dobiček v višini
130,000.000 SIT.

2.3. Skupščina družbe Vzajemne zdrav-
stvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana potr-
di in odobri delo uprave in nadzornega sve-
ta v letu 2001 ter jima podeljuje razrešnico.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju za leto 2001 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o notranjem revidiranju za leto
2001 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Sprejem sklepa o spremembah in do-
polnitvah statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta Vza-
jemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša 270 EUR neto, plačljivo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, za predse-
dnika nadzornega sveta pa 400 EUR neto,
plačljivo v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

6. Določitev sejnine za člane skupščine
za udeležbo na skupščini.

Predlog sklepa: člani skupščine so upravi-
čeni do sejnine v višini 140 EUR neto, pred-
sednik skupščine pa do sejnine v višini 200
EUR neto, plačljivo v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, ter do povračila potnih in drugih razumnih
stroškov za prihod in udeležbo na seji.

Ta sklep velja od dne sprejema, uporab-
lja pa se od 6. 9. 2001.

7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2002 revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov, vključno z besedilom predlaganih spre-
memb statuta, je na vpogled članom skup-
ščine na sedežu Vzajemne zdravstvene za-
varovalnice, d.v.z, Mala ulica 5, Ljubljana,
oziroma pri upravi družbe.

Člani skupščine lahko v tednu dni po
objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge sklepov upravi družbe. Predlo-
gi članov skupščine so lahko le pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če
tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih pro-
storih ob 14. uri. V drugem sklicu bo skup-
ščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 13 čla-
nov skupščine.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z., Ljubljana

Predsednik uprave
dr. France Arhar

Predsednik nadzornega sveta
Franc Košir

Ob-71658
Direktorica družbe Gostinsko podjetje

Vič, d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje
na podlagi 283. čl. ZGD in v skladu s XXVI.
členom statuta

redno skupščino družbe
GP VIČ d.d.

ki bo dne 10. 7. 2002 ob 9. uri v gostilni
Pod Rožnikom, Cesta na Rožnik 18, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,

da predsedujoči skupščine skladno z dolo-
čili člena XXXII statuta ugotovi prisotnost in
sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi
seznama prisotnih oziroma zastopanih del-
ničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.

2. Izvolitev preštevalca glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena

XXXIII.D statuta predlaga sklep: za prešte-
valca glasov se izvoli Ljuba Marinček.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep uporabe bilančnega dobička, ki po
stanju na dan 31. 12. 2002 znaša
47,440.009,20 SIT;

a) del bilančnega dobička v višini
8,338.500 SIT se razdeli delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
10. 7. 2002. Dividenda znaša 4.500 SIT
bruto na delnico. Dividende se izplačajo do
31. 8. 2002.

b) del dobička v višini 3,475.000 SIT se
uporabi za zmanjšanje kapitala z umikom
delnic.

c) del bilančnega dobička v višini
35,626.509,20 SIT se ne uporabi in se
prenese v naslednje leto.

4. Podelitev razrešnice.
Članom uprave in nadzornega sveta dru-

žbe se podeli razrešnica.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-

kom delnic v breme bilančnega dobička.
Direktorica in nadzorni svet predlagata

sklep:
a) Osnovni kapital družbe se zaradi umi-

ka lastnih delnic (145) zmanjša z zneska
19,980.000 SIT za znesek 1,450.000 SIT,
tako da od sedaj znaša 18,530.000 SIT.

b) Zmanjšanje osnovnega kapitala za
znesek 1,450.000 SIT se izvede z umikom
145 delnic družbe, ki jih družba že ima in
pri katerih je na dan sprejetja tega sklepa že
vpisana kot delničar v centralnem registru
KDD. Namen zmanjšanja kapitala je preveli-
ka kapitaliziranost družbe.

c) Za umik delnic se uporabi bilančni
dobiček v višini 3,475.000 SIT.

d) Skladno z določilom člena 356.5 ZGD
se znesek, ki je enak celotnemu nominal-
nem znesku umaknjenih delnic, to je
1,450.000 SIT, odvede v kapitalske rezer-
ve.

6. Imenovanje revizorja.
Direktorica in nadzorni svet predlagata

sklep: za revizorja za leto 2002 se imenuje
revizorska družba Šager, družba za revizijo
in svetovanje d.o.o.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skla-
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du s XXXVII.B. členom statuta prijaviti dru-
žbi najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prija-
va mora prispeti na naslov družbe najka-
sneje 7. 7. 2002. Prijavo je mogoče po-
slati s priporočeno pošto ali s telegramom
na naslov družbe ali po telefaksu
01/426-34-68. V prijavi se navede ime in
priimek delničarja oziroma firmo delničar-
ja, naslov oziroma sedež delničarja in šte-
vilo delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se
lahko navede tudi ime in priimek poobla-
ščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci,ki
zastopajo več delničarjev lahko pošljejo
družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo,
s prej navedenimi podatki. Pisna poobla-
stila morajo pooblaščenci predložiti najka-
sneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju
skupščine družbe.

Gostinsko podjetje Vič, d.d.,
Ljubljana

Nasprotni predlog
Ob-71630

Uprava družbe Integral Prevozi, turi-
zem, prodaja vozil in servisi d.d., Jeseni-
ce, v skladu z 287. in 288. členom Zakona
o gospodarskih družbah sporoča

nasprotni predlog delničarja

Franca Pavliča, Kolodvorska 3a, Bled,
ki je upravo družbe obvestil, da vlaga nas-
protni predlog k 6. točki dnevnega reda
seje skupščine delniške družbe Integral Je-
senice d.d., ki bo 26. 6. 2002 ob 12.30,
na sedežu družbe na Jesenicah.

Nasprotni predlogi je naslednji:
Za 6. točko dnevnega reda
Nasprotni predlog sklepa: bilančni dobi-

ček se uporabi:
– polovica bilančnega dobička v višini

15,070.354,33 SIT se nameni za izplačilo
dividend delničarjem, ki so vpisani v delni-
ško knjigo na dan skupščine;

– za drugo polovico bilančnega dobička
naj uprava pripravi svoj predlog delitve.

Utemeljitev
Od izdaje delnic dalje je družba delni-

čarjem dividende izplačala samo za eno po-
slovno leto. Dobiček v preteklih letih je na-
menjala izključno za oblikovanje rezerv.

Stališče uprave
Uprava je predlagala uporabo bilančne-

ga dobička na način, ki je najbolj koristen za
družbo. Uprava meni, da je predlog upora-
be dobička najustreznejša rešitev in zato ne
podpira nasprotnega predloga.

Stališče nadzornega sveta
Nadzorni svet nasprotnega predloga ne

podpira.
Integral, d.d., Jesenice

direktor
Jekovec Izidor, univ. dipl. ek.

Objava sklepov skupščin
Ob-71625

V skladu z Zakonom o trgu vrednostnih
papirjev je skupščina Hranilnice LON d.d.,
Kranj, na svoji seji dne 24. 5. 2002 sprejela
sklep:

Ugotovi se, da je hranilnica dne 29. 8.
1996 uspešno izvedla javno prodajo delnic
emisije II.B, in sicer 3.500 delnic na podla-
gi odločbe Agencije za trg vrednostnih pa-
pirjev št. 11/145/AG-96 z dne 22. 5.
1996.

Hranilnica umika delnice iz prejšnjega
odstavka z organiziranega trga in bo odslej
izdajala delnice le na podlagi nejavne po-
nudbe, s čimer postane hranilnica zaprta
delniška družba.

Hranilnica LON, d.d., Kranj
uprava družbe

Javni razpisi

Ob-71733
V skladu z 21. in 40. členom Uredbe o

programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02)
(v nadaljevanju: Uredba), 7. točko 2. čle-
na Odloka o višini sredstev za ukrepe
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za proračunsko
leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02) ter
na osnovi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 67/01 in 47/02) (v nadaljevanju:
Zakon) in sklepa Vlade RS z dne 23. 5.
2002 o poslovnem in finančnem načrtu
Javnega sklada za leto 2002 objavljata
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija)
ter Javni sklad Republike Slovenije za re-
gionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica (v nadaljevanju: Javni sklad)

javni razpis
za sofinanciranje programov

prestrukturiranja živilstva
1. Predmet razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofi-

nanciranje naložb v novo tehnološko opre-
mo, vključno z računalniško opremo in
računalniškimi programi in naložbe v pre-
novo proizvodnih objektov, na naslednjih
področjih:

– klanje živali ter proizvodnja, predela-
va in konzerviranje mesa in mesnih izdel-
kov ali

– predelava in konzerviranje rib ter pro-
izvodnja ribjih izdelkov ali

– predelava mleka ter proizvodnja
mlečnih izdelkov ali

– predelava žit in proizvodnja žitnih iz-
delkov ali

– proizvodnja rastlinskih in živalskih olj
in maščob ali

– predelava in konzerviranje sadja, vrt-
nin in krompirja ali

– predelava jajc ali
– proizvodnja vina ali
– proizvodnja drugih živil, razen slad-

korja.

1.2 Upravičenci do sredstev so pravne
osebe in samostojni podjetniki posamez-
niki ali njihove registrirane skupine in zdru-
ženja, s prebivališčem ali sedežem v RS,
ki so registrirane za opravljanje predelo-
valne dejavnosti za naslednje proizvode:
meso, ribe, mleko, jajca, žita, olje, sadje
in vrtnine, vino ter druga živila, razen slad-
korja.

1.3 Osnovni pogoji za dodelitev sred-
stev:

– v primeru proizvodnje živil živalskega
izvora mora upravičenec predložiti sogla-
sje veterinarskih organov o skladnosti s
predpisanimi zahtevami na veterinarsko
sanitarnem področju;

– pri naložbah, za katere presoja vpli-
vov na okolje (PVO) ni obvezna, mora
upravičenec predložiti strokovno oceno,
pripravljeno v skladu z določili predpisov,
ki obravnavajo posamezne oblike obre-
menjevanja okolja (iz strokovne ocene mo-
ra biti razvidno, ali investicija in na kakšen
način povzroča obremenitev okolja; v pri-
meru, da investicija predstavlja obremeni-
tev okolja, mora strokovna ocena vsebo-
vati tudi ukrepe za njeno preprečevanje
ali zmanjšanje);

– predložitev investicijskega programa,
izdelanega v skladu s predpisi o enotni
metodologiji za izdelavo programov za jav-
na naročila investicijskega značaja, iz ka-
terega mora biti razvidno, da je investicija
ekonomsko upravičena in da pomembno
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti (in-
terna stopnja donosnosti mora biti več kot
12%);

– upravičenec mora predložiti dokazila
o svojem finančnem stanju;

– upravičenec mora izkazati dolgoroč-
no povezanost s primarno proizvodnjo;

– upravičenec mora predložiti dokazi-
lo o registraciji;

– obrati za proizvodnjo in predelavo ži-
vil živalskega izvora morajo ob zaključku
investicije predložiti tudi potrdilo o vpisu v
register, ki ga vodijo veterinarski organi;

– upravičenec mora predložiti izjavo,
da mu za isto naložbo še niso bila dode-
ljena sredstva iz proračuna Republike Slo-
venije ali sredstva Evropske unije;

– upravičenec mora predložiti gradbe-
no dokumentacijo oziroma ustrezna dovo-
ljenja;

– ob zaključku investicije mora živilski
obrat izpolnjevati minimalne zahteve na
področju veterinarstva, higiene, varovanja
okolja in zaščite živali;

– upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vre-
dnostjo investicije;

– upravičenec ne sme biti v stečajnem
postopku ali v postopku prisilne poravna-
ve;

– investicija je lahko začeta največ eno
leto pred objavo javnega razpisa in mora
biti zaključena v skladu z določbami jav-
nega razpisa (kot začetek izvedbe investi-
cije se šteje prevzem katerekoli obvezno-
sti upravičenca na račun morebitnih do-
deljenih sredstev; kot zaključek investici-
je se šteje tehnični prevzem oziroma
vključitev nove opreme v proizvodni pro-
ces, če tehnični prevzem ni obvezen);
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– upravičenci lahko pridobijo sredstva
za isto investicijo samo iz enega ukrepa
po Uredbi;

– sredstva se ne dodelijo za investicije
zunaj območja Republike Slovenije.

Sredstva se bodo dodelila le za nave-
dena vlaganja, katerih začetek izvedbe je
največ eno leto pred objavo razpisa in bo-
do zaključene najkasneje do 30. 10. 2003.

1.4 Sredstva se ne dodelijo za:
– naložbe, katerih rezultat je poveča-

nje proizvodnje, brez zagotovljenih pro-
dajnih možnosti;

– nakup ali zakup zemljišč in obstoje-
čih zgradb;

– naložbe v novogradnje objektov;
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe v proizvodnjo pijač in sokov;
– nakup rabljene opreme;
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri

uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdr-

ževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške konverzije in tečajne izgube;
– stroške javne uprave;
– stroške za plačilo storitev arhitektov,

inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivo-
sti in ekonomske upravičenosti, nakupe
patentov in licenc, ki so neposredno po-
vezani z izvajanjem projekta in presegajo
12% priznanih stroškov investicije;

– izdatke pri projektih, ki so nastali za-
radi pristojbin za uporabo kotizacij pred
dokončanjem projekta, pa ti zneski niso
bili odšteti od priznanih stroškov;

– stroške promocije.
2. Sredstva
2.1
Nepovratna sredstva za te namene so

zagotovljena v skladu z 21. členom Ured-
be in 7. točko 2. člena Odloka o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja pode-
želja za proračunsko leto 2002 na prora-
čunski postavki 5853 – Programi podpor
za prestrukturiranje živilstva. Okvirna viši-
na nepovratnih sredstev, ki so na razpola-
go za predmet tega javnega razpisa, zna-
ša za leto 2002 – 310,473.662 SIT.

Sredstva se dodelijo v kombinaciji s
povratnimi sredstvi iz proračunskih po-
stavk 2250 – Javni sklad RS za spodbuja-
nje regionalnega razvoja in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja in 2273
– Javni sklad RS za spodbujanje regional-
nega razvoja in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, ki znašajo za leto
2002 do 1.000,000.000 SIT.

Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
za te namene znaša do 30% priznane vre-
dnosti investicije. V primerih naložb v klav-
ne obrate, ki omogočajo odpravljanje ne-
enakomerne razporeditve klavnih obratov
v državi, delež nepovratnih sredstev zna-
ša do 50% priznane vrednosti investicije.
Skupni delež dodeljenih sredstev po tej
uredbi (nepovratna in povratna sredstva)
znaša do 60% priznane vrednosti investi-
cije. Delež odobrenih povratnih sredstev,
ne sme biti manjši od deleža dodeljenih
nepovratnih sredstev, razen v primerih na-
ložb v klavne obrate, ki omogočajo od-
pravljanje neenakomerne razporeditve
klavnih obratov v državi.

Če višina uveljavljanjih sredstev iz vlog,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sred-
stev, presega višino razpoložljivih sred-
stev, se lahko delež nepovratnih in poso-
jilnih sredstev sorazmerno zmanjša.

2.2 Poraba sredstev
Dodeljena nepovratna sredstva morajo

biti porabljena v proračunskem letu 2002
oziroma 2003 v skladu z Zakonom o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01, 111/01 in 30/02), ki tudi dolo-
ča plačilne roke za izplačilo sredstev.

2.3 Finančni pogoji dodelitve sredstev
1. Doba odplačevanja posojila ne more

biti daljša od ekonomske dobe projekta.
2. Nepovratna sredstva se izplačajo na

podlagi popolnega zahtevka za izplačilo,
v višini do 30% oziroma 50% vrednosti
poravnanih računov, za investicijske stro-
ške pri investicijah, začetih največ eno
leto pred objavo javnega razpisa, izdanih
za namen za katerega so bila sredstva
odobrena. Zahtevku za izplačilo mora
upravičenec priložiti seznam računov za
izvedena dela, kopije teh računov in kopi-
je dokazil o plačilu računov. V primeru
gradbenih del mora upravičenec predloži-
ti potrjene gradbene situacije s strani po-
oblaščenega nadzornega organa in inve-
stitorja ter dokazilo o plačilu. K računu za
nakup opreme je potrebno predložiti ko-
pijo dobavnice in v primeru uvoza kopijo
enotne carinske listine (ECL) za predmet-
no opremo.

3. Črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije
računov za investicijske stroške pri inve-
sticijah, začetih največ eno leto pred ob-
javo javnega razpisa iz lastnih virov, pravi-
loma največ v višini 30% dodeljenega po-
sojila.

4. Črpanje dodeljenih sredstev je v
kombinaciji posojilnih in nepovratnih sred-
stev. Način in pogoji črpanja sredstev bo-
do natančneje določeni v pogodbi, pri če-
mer je pogojeno, da je odstop od ene
vrste sredstev avtomatično odstop od dru-
ge vrste sredstev.

5. Posojila ni mogoče najeti za refinan-
ciranje obstoječih kreditov pri poslovnih
bankah. Posojilo pa se lahko porabi za
refinanciranje kratkoročnih kreditov naje-
tih in vloženih v investiciji, ki je predmet
vloge po tem razpisu, vendar največ v viši-
ni 40% dodeljenega posojila.

6. Če upravičenec, ki so mu sredstva
odobrena ne bo pristopil k podpisu po-
godbe v roku, določenem v odločbi, se
bo štelo, da je upravičenec enostransko
odstopil od zahteve za sofinanciranje in-
vesticije in sklenitve pogodbe. Ravno ta-
ko se bo smatralo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za sofi-
nanciranje investicije in odobrenih sred-
stev kolikor ne bo v roku, določenem v
odločbi dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje nepovratnih in posojilnih sred-
stev.

2.4 Posojilni pogoji:
– doba odplačevanja posojila do 15

let, obrestna mera TOM+2%, največ dve-
letni moratorij na odplačevanje posojila,

– posojila do 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje pri zavarovalnici,

– posojila nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumen-
tu enakovrednim jamstvom,

– v primeru zavarovanja s hipotekar-
nim jamstvom, mora biti razmerje med ob-
veznostjo javnega sklada iz jamstva in vre-
dnostjo zastavljenih nepremičnin v razmer-
ju 1 proti 2,5. Dokaz o vrednosti nepre-
mičnine mora na svoje stroške predložiti
prosilec.

2.5 Drugi pogoji:
– minimalna višina odobrenega posoji-

la ne sme biti nižja od 1,000.000 SIT
2.6 Stroški zavarovanja posojila, mani-

pulativni stroški sklepanja pogodbe in vo-
denje posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bo posojilo odobreno,
bodo sklepali pogodbo o dodelitvi poso-
jilnih sredstev s pooblaščeno banko Aban-
ka d.d., Ljubljana. Višina stroškov bo na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

2.7 Agencija in Javni sklad lahko od
prosilca zahtevata dodatno dokumentaci-
jo oziroma na svoje stroške preverjata do-
kumentacijo oziroma naročita strokovno
mnenje o projektu (npr. nerealno ocenje-
na vrednost investicije).

3. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo za

dodelitev sredstev na obrazcu »Vloga za
sofinanciranje programov prestrukturiranja
živilstva – (razpisni obrazec št.1)« v skla-
du z navodili razpisne dokumentacije. Vlo-
gi morajo biti priložene vse zahtevane pri-
loge in dokazila, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.

4. Merila za ocenjevanje vlog
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo

imeli projekti, ki:
– omogočajo uresničevanje strateških

prioritet;
– bodo izkazali višjo ekonomsko učin-

kovitost;
– omogočajo izkoriščanje obstoječih

resursov;
– vplivajo na stanje v čim večjem delu

primarne kmetijske proizvodnje;
– predstavljajo inovativne naložbe;
– so usmerjeni v strateško združeva-

nje in povezovanje podjetij.
5. Rok za predložitev vlog
Vlogo je potrebno poslati s priporoče-

no pošto na naslov Agencija RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana v roku 45 dni od
objave tega javnega razpisa.

Pisne vloge (obrazec z prilogami) mo-
rajo biti poslane v dveh izvodih v eni zaprti
ovojnici, označeni z naslovom pošiljatelja
in označeno z oznako:”Ne odpiraj vloga –
za javni razpis ŽPI”.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo

tretji dan po poteku roka za predložitev
vlog ob 12. uri v sejni sobi št. 124 na
Agenciji. Prispele vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo za ta namen imenu-
jeta predsednik uprave Javnega sklada in
direktor Agencije v soglasju z ministrom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje
nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozove, da jih
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dopolnijo. Rok dopolnitve je osem dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev. Ne-
popolne vloge, ki jih predlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni, se zavržejo.

Zavržejo se tudi vse vloge vlagateljev,
katerih zahtevki bodo vloženi v nepravilno
označenih kuvertah.

7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o

dodelitvi nepovratnih sredstev direktor
Agencije z odločbo v roku 45 dni od odpi-
ranja vlog. Istočasno bodo upravičenci
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv,
se šteje, kot da so odstopili od zahteve za
pridobitev nepovratnih sredstev.

O dodelitvi sredstev, ki se dodelijo iz
proračunskih postavk 2250 – Javni sklad
RS za spodbujanje regionalnega razvoja
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja in 2273 – Javni sklad RS za spod-
bujanje regionalnega razvoja in ohranja-
nje poseljenosti slovenskega podeželja
(povratna sredstva) odloči uprava Javne-
ga sklada v roku 45 dni od odpiranja vlog.

Zoper odločbo Agencije je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve
odločbe vlagatelju. Pritožba se pošlje pri-
poročeno po pošti na Agencijo. O pritožbi
odloči minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Zoper sklep Javnega sklada
se lahko vloži pritožba na naslov Javnega
sklada v roku 15 dni od dneva vročitve
sklepa vlagatelju. O pritožbi odloča Mini-
strstvo za gospodarstvo.

8. Poraba sredstev
8.1 Agencija in Javni sklad bosta

spremljala namensko porabo sredstev pri
upravičencu. Če bosta Agencija in Javni
sklad ugotovila, da sredstva niso bila upo-
rabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva odobre-
na na podlagi neresničnih podatkov, ima-
ta pravico takoj zahtevati od upravičenca
vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi za obdob-
je od dneva nakazila do dneva vračila po
Zakonu o predpisani meri zamudnih obre-
sti in temeljni obrestni meri (Uradni list
RS, št. 45/95) ter po Odredbi o načinu
obračunavanja zamudnih obresti (Uradni
list RS, št. 14/92). Upravičenec tudi ne
more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh
let od dneva vročitve zahtevka za vračilo
sredstev oziroma od dokončne odločbe
kmetijskega inšpektorja.

8.2 Upravičenec, ki prejme sredstva
za investicijo, mora opravljati dejavnost,
za katero so mu bila sredstva dodeljena,
še vsaj naslednjih pet let po zadnjem iz-
plačilu sredstev in v tem obdobju ne sme
uvajati bistvenih sprememb oziroma odtu-
jiti investicije in investicije ne sme uporab-
ljati v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev.

Kot bistvene spremembe se štejejo
spremembe, ki:

– bistveno vplivajo na naravo investici-
je ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodar-
ski družbi ali javni instituciji neupravičeno
prednost,

– so posledica spremembe v naravi la-
stništva infrastrukturnega objekta ali pre-

nehanja oziroma spremembe kraja sofi-
nanciranja proizvodne dejavnosti.

Določbe pod točko 8.1 ne veljajo v
primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če
nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki
jih ni bilo mogoče predvideti in katerih
posledic ni mogoče odvrniti (smrt, 80%
invalidnost, potres, udar strele, samovžig,
plaz, poplava).

O bistvenih spremembah ali nastopu
višje sile mora upravičenec nemudoma
obvestiti Agencijo in Javni sklad.

Upravičenci, ki pridobijo sredstva na
podlagi tega razpisa, so dolžni vso doku-
mentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od
dneva pridobitve sredstev.

9. Razpisna dokumentacija in informa-
cije

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno zadnjega dneva odprtega raz-
pisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro,
vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro v
sobi št. 115 na Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Ljubljana, Dunaj-
ska 160 ter na sedežu Javnega sklada RS
za regionalni razvoj in ohranjanje poselje-
nosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg
9a, Ribnica. Za razpisno dokumentacijo
lahko vlagatelji zaprosijo tudi po e-mailu
na naslov miha.alic@gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som je mogoče dobiti na Agenciji, Sektor
za razvoj podeželja, kontaktni osebi Ja-
nez Lipec ali Mihael Alič, tel.
01/478-92-26 prav tako vsak delavnik
med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi
med 14. in 16. uro.
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega

podeželja,
Škrabčev trg 9a, Ribnica

in
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano – Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,

Dunajska c. 160, Ljubljana

Ob-71566
Na podlagi 17., 18., 20. in 40. člena

Uredbe o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja pode-
želja za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
34/02, 48/02) in 2. členom Odloka o
višini sredstev za ukrepe kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za proračunsko leto 2002 (Ur.
l. RS, št. 34/02) ter na podlagi 11. člena
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih
iz naslova kupnine na podlagi Zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l.
RS, št. 45/95, 34/96 in 67/01) v nada-
ljevanju zakon) in Splošnih pogojev poslo-
vanja Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poselje-
nosti slovenskega podeželja (Ur. l. RS, št.
45/02) in sklepa Vlade RS, z dne 23. 5.
2002, o poslovnem in finančnem načrtu
Javnega sklada za leto 2002 objavljata
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agen-
cija) ter Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poselje-

nosti slovenskega podeželja (v nadaljeva-
nju: javni sklad) v okviru VII. javnega razpi-
sa

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih

za program podpor za
prestrukturiranje in prenovo

kmetijske proizvodnje
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ne-

povratnih sredstev Agencije in nepovrat-
nih sredstev in ugodnih posojil Javnega
sklada upravičencem za posamezne na-
mene, opredeljene v točkah A in F tega
razpisa.

2. Višina sredstev za financiranje pro-
jektov:

– iz virov Agencije je predvidenih:
– do 482,193.000 SIT nepovratnih

sredstev za financiranje projektov v pri-
marno kmetijsko pridelavo in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (namen A1 in A2);

– do 30,000.000 SIT nepovratnih
sredstev za financiranje projektov v do-
polnilne dejavnosti na kmetijah, katerih
skupna investicijska vrednost ne presega
3,000.000 SIT (namen A2)

– do 350,000.000 SIT nepovratnih
sredstev za prestrukturiranje kmetijskih
zadrug (namen F);

– iz virov Javnega sklada je predvide-
nih:

– do 900,000.000 SIT posojilnih
sredstev (namen A1 in A2) in

– do 350,000.000 SIT nepovratnih
sredstev za financiranje projektov v pri-
marno kmetijsko pridelavo in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah (namen A1 in A2)

– do 400,000.000 SIT posojilnih
sredstev za prestrukturiranje kmetijskih
zadrug (namen F).

II. Nameni dodeljevanja sredstev
A)– Financiranje projektov kmetijstva

in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
A1) – Financiranje projektov v primar-

no kmetijsko pridelavo
a) Predmet podpore (nameni dodelje-

vanja):
1. Investicije v novogradnjo in adapta-

cijo hlevov in drugih objektov s pripadajo-
čo opremo in napravami za:

– rejo govedi, drobnice, prašičev, kun-
cev, perutnine ter rejo konj za meso,

– shranjevanje živalskih gnojil in odpa-
dne vode,

– predelavo mleka na skupnih planša-
rijah,

– sušenje in skladiščenje kmetijskih
pridelkov iz lastne primarne proizvodnje

– pakiranje, kletarska oprema za pre-
delavo grozdja in skladiščenje.

2. Investicije v postavitev zavarovanih
prostorov s pripadajočo opremo (stekle-
njaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in to-
ple grede).

3. Nakup kmetijske mehanizacije (spe-
cialne, hribovske in dvoriščne).

4. Nakup kmetijskih zemljišč.
5. Dokup osnovne plemenske črede,

za povečano število stojišč, ki so predmet
naložbe, razen za plemenske živali za ka-
tere lahko rejec uveljavlja podporo na pod-
lagi drugih predpisov.
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6. Pomoč iz naslova mladega kmeta.
Sredstva se ne dodelijo za:
– nakup stavbnih zemljišč in obstoje-

čih zgradb,
– investicije za dejavnost trgovine,
– investicije v hladilnice za sveže sa-

dje in zelenjavo,
– nakup rabljene opreme in kmetijske

mehanizacije,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri

uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju de-

javnosti vključno s stroški vzdrževanja in
najema,

– bančne stroške in stroške garancij
(iz posojila se lahko krije stroške zavaro-
vanj in sklenitve pogodbe),

– stroške promocije, stroške za plači-
lo storitev arhitektov, inženirjev in drugih
svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonom-
ske upravičenosti, nakupe patentov in li-
cenc, ki so neposredno povezani z izvaja-
njem projekta in presegajo 12% priznanih
stroškov investicije oziroma programa.

b) Upravičenci: kmetijska gospodarstva
(fizične in pravne osebe) ter pašne sku-
pnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska
zemljišča (Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Ur. l. RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US,
1/99, 54/00, 68/00-odl. US in
27/02-odl. US), ki imajo stalno prebivali-
šče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.

c) Splošni pogoji:
1. Upravičenec mora predložiti vlogo na

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije za namen A. Vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva-
ta Agencija in Javni sklad od upravičenca
in so navedene v točki f) tega razpisa ter na
posameznem obrazcu za prijavo.

2. Upravičenec mora biti vpisan v evi-
denco kmetijskih gospodarstev.

3. Upravičenec, ki je fizična oseba mo-
ra predložiti poslovni načrt, izdelan v skla-
du z metodologijo Kmetijske svetovalne
službe Slovenije (poslovni načrt mora biti
izdelan najmanj za čas izvajanja investicije
in za obdobje vračanja posojila). Upravi-
čenec, ki je pravna oseba, mora predloži-
ti investicijski program v skladu s predpi-
si, ki urejajo enotno metodologijo za izde-
lavo programov za javna naročila investi-
cijskega značaja (Uredba o enotni
metodologiji za izdelavo programov za jav-
na naročila investicijskega značaja, Ur. l.
RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99, Zakon o
javnih naročilih, Ur. l. RS, št. 39/00 in
Zakon o javnih financah, Ur. l. RS, št.
79/99 in 124/00).

4. Upravičenci morajo predložiti grad-
beno dokumentacijo oziroma ustrezna
upravna dovoljenja, v koliko gre za grad-
bene ukrepe.

5. Investicija mora biti ekonomsko
upravičena in mora prispevati k izboljša-
nju konkurenčnosti pridelave.

6. V primeru, da je upravičenec kmeti-
ja, mora nosilec kmetijskega gospodar-
stva k vlogi priložiti pooblastilo morebitnih
solastnikov kmetijskega gospodarstva.

7. V primeru, da je upravičenec samo-
stojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba, mora predložiti dokazilo, da je re-
gistriran za opravljanje kmetijske dejavno-
sti.

8. Fizične osebe morajo imeti v upora-
bi vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zem-
ljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska
zemljišča - Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Ur. l. RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US,
1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
– odl. US), ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji - v
lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne po-
godbe mora biti najmanj do konca eko-
nomske dobe projekta).

9. Pravne osebe morajo imeti vsaj 50
ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po
predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča -
Zakon o kmetijskih zemljiščih, Ur. l. RS,
št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99,
54/00, 68/00– odl. US in 27/02 – odl.
US), ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Republiki Sloveniji.) v lasti ali v
zakupu (veljavnost zakupne pogodbe mo-
ra biti najmanj do konca ekonomske dobe
projekta).

10. Investicija mora ustrezati predpi-
sanim veterinarsko-sanitarnim, zdravstve-
no-tehničnim in okolje varstvenim zahte-
vam in sicer v primeru investicije v novo-
gradnjo ali rekonstrukcijo objekta.

11. Gradbeni ukrepi morajo biti izve-
deni v skladu s predpisi o graditvi objek-
tov, urejanju prostora in varstvu okolja.

12.  Če so upravičenci pravne osebe
ali samostojni podjetniki posamezniki, mo-
rajo predložiti dokazila o svojem finan-
čnem stanju.

13. V primeru investicij v gradbene ob-
jekte mora upravičenec po zaključku in-
vesticije predložiti zapisnik o tehničnem
prevzemu investicije. Pri investicijah, kjer
tehnični prevzem ni obvezen oziroma po-
treben, mora upravičenec priložiti:

– pri nakupu kmetijskih zemljišč: over-
jeno kupoprodajno pogodbo,

– pri nakupu opreme, ki jo je potrebno
vgraditi v objekt in pri ostalih investicijah:
pisna izjava upravičenca, da je nabavljena
oprema, plemenska čreda ali druga vrsta
investicije za katero uveljavlja podporo,
vključena v proizvodni proces na kmetij-
skem gospodarstvu.

14. Upravičenec, ki po tem razpisu
prejme sredstva za investicijo, mora
opravljati dejavnost, za katero so mu bila
sredstva dodeljena, še vsaj naslednjih pet
let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem
obdobju ne sme uvajati bistvenih spre-
memb oziroma odtujiti predmeta investici-
je in investicije ne sme uporabljati v nas-
protju z namenom dodeljenih sredstev.

Kot bistvene spremembe se štejejo
spremembe, ki:

– bistveno vplivajo na naravo investici-
je ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospo-
darski družbi ali javni instituciji neupravi-
čeno prednost,

– so posledica spremembe v naravi la-
stništva objekta ali prenehanja oziroma
spremembe kraja sofinanciranja proizvo-
dne dejavnosti.

Določbe prvega odstavka te točke ne
veljajo v primeru višje sile. Za višjo silo se
šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoli-
ščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in
katerih posledic ni mogoče odvrniti (smrt,
80% invalidnost, potres, udar strele, sa-
movžig, plaz, poplava). O bistvenih spre-

membah ali nastopu višje sile mora upra-
vičenec nemudoma obvestiti organ, ki je
vodil postopek.

d) Posebni pogoji:
1. a) Investicije v novogradnjo in adap-

tacijo hlevov in drugih objektov s pripada-
jočo opremo:

– za živinorejsko proizvodnjo mora
kmetijsko gospodarstvo zagotoviti dovolj
kmetijskih površin za porabo gnojevke ali
gnoja, in sicer za rejo prašičev in perutni-
ne največ 2 glavi velike živine/ha (v na-
daljnjem besedilu: GVŽ/ha), za rejo gove-
di in ostalih vrst živali pa največ 2,5 GVŽ
/ha, pri čemer se šteje, da 1 GVŽ obsega
500 kg žive teže živali;

– če kmetijsko gospodarstvo nima ure-
jenih zadostnih zmogljivosti za hrambo ži-
valskih gnojil in s programom prestrukturi-
ranja tega problema ne rešuje, ni upravi-
čeno do podpor;

– v primeru investicij za prirejo perut-
nine se spodbujajo izključno investicije na
kmetijah.

b) Investicije v objekte za predelavo
mleka na skupnih planšarijah:

– planina mora izpolnjevati pogoje, ki
so določeni v Ukrepu II/1 in dodatne za-
hteve, ki se nanašajo na izvajanje planin-
ske paše iz Slovenskega kmetijsko okolj-
skega programa;

– upravičenec mora priložiti kopije za-
pisnika o prigonu živali na planinsko pašo
in predviden datumu odgona s planinske
paše na predpisanem obrazcu iz Sloven-
skega kmetijsko okoljskega programa;

– upravičenec mora predložiti potrjen
pašni red v tekočem letu.

2. Nakup kmetijske mehanizacije:
– vrednost nakupa dvoriščne mehani-

zacije, specialne mehanizacije in hribov-
ske kmetijske mehanizacije ne sme pre-
segati 35% celotne priznane investicijske
vrednosti vseh investicij, ki so načrtovane
v sklopu poslovnega načrta oz. investicij-
skega programa;

– seznam kmetijske mehanizacije je
Priloga 1 tega javnega razpisa.

3. Dokup osnovne plemenske črede za
povečano število stojišč:

– vrednost dokupa osnovne plemen-
ske črede ne sme presegati 35% celotne
priznane investicijske vrednosti vseh inve-
sticij, ki so načrtovane v sklopu poslovne-
ga načrta oziroma investicijskega progra-
ma;

– plemenske živali morajo biti vpisane
v rodovniško knjigo, ki jo vodijo izvajalci
javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

4. Nakup kmetijskih zemljišč:
– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč

ne sme presegati 30% celotne priznane
investicijske vrednosti vseh investicij, ki
so načrtovane v sklopu poslovnega načrta
oziroma investicijskega programa;

– mora prispevati k zaokrožitvi kmeti-
je.

5. Investicije v postavitev zavarovanih
prostorov:

– v primeru kmetij, morajo uporabljati
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zem-
ljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska
zemljišča - Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Ur. l. RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US,
1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
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– odl. US) in ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji ;

– pravne osebe, morajo uporabljati naj-
manj 30 ha primerljivih kmetijskih zem-
ljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska
zemljišča - Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Ur. l. RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US,
1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
– odl. US) in ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji.

6. Pomoči iz naslova mladega kmeta:
– mora imeti kmetijsko gospodarstvo v

uporabi vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih
površin (v skladu s predpisi o kmetijskih
zemljiščih); kaj se šteje za 1 ha primerlji-
vih kmetijskih površin je podano v Prilogi
2 tega javnega razpisa;

– mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva mlajši od 40 let in gre za njegov
prvi prevzem;

– mora imeti nosilec kmetijskega go-
spodarstva zaključeno vsaj poklicno kme-
tijsko šolo oziroma drugo poklicno šolo;

– kmetijsko gospodarstvo je upraviče-
no do pomoči le v prvih petih letih po
prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta
kot nosilca kmetijskega gospodarstva.

e) Finančni pogoji za dodeljevanje
sredstev:

1. Investicija je lahko začeta največ
eno leto pred objavo javnega razpisa in
mora biti zaključena v skladu z določili
javnega razpisa.

2. Kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upra-
vičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev. Kot zaključek investicije se šte-
je tehnični prevzem oziroma vključitev no-
ve opreme in kmetijske mehanizacije v
proizvodni proces, če tehnični prevzem ni
obvezen.

3. V primeru fazne gradnje mora biti
delovna faza, ki je predmet podpore iz
tega člena, začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaklju-
čena v skladu z določili javnega razpisa.
Predhodna delovna faza, ki ni predmet
podpore pa mora biti zaključena najka-
sneje eno leto pred objavo javnega razpi-
sa.

4. Sredstva po tem razpisu se dodelijo
v kombinaciji nepovratnih in posojilnih
sredstev.

5. Upravičenec mora zagotoviti razliko
sredstev med dodeljenimi sredstvi in de-
jansko vrednostjo investicije.

6. Deleži posameznih sredstev:
– delež nepovratnih sredstev znaša

25% priznane vrednosti investicije. Sku-
pni delež dodeljenih sredstev (nepovratna
in povratna sredstva) znaša 50% oziroma
40% priznane vrednosti investicije, in si-
cer:

a) 50% na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost od tega v
razmerju 25% za nepovratna sredstva in
25% za ugodna posojila,

b) 40% na ostalih območjih od tega v
razmerju 20% za nepovratna sredstva in
20% za ugodna posojila.

– v primeru pomoči mladim kmetom
znaša delež nepovratnih sredstev 30%
priznane vrednosti investicije, skupni de-
lež dodeljenih sredstev (nepovratna in po-
vratna sredstva) pa znaša 60% oziroma

50% priznane vrednosti investicije, in si-
cer:

a) 60% na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost od tega v
razmerju 30% za nepovratna sredstva in
30% za ugodna posojila,

b) 50% na ostalih območjih od tega v
razmerju 25% za nepovratna sredstva in
25% za ugodna posojila.

7. Upravičenec lahko pridobi za investici-
je po tem namenu največ 30,000.000 SIT.

8. Posojilni pogoji:
– odplačilna doba posojila do 15 let,

obrestna mera TOM+2%, največ dveletni
moratorij na odplačevanje posojila,

– doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta,

– posojila do 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje pri zavarovalnici,

– posojila nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumen-
tu enakovrednim jamstvom,

– črpanje nepovratnih sredstev agen-
cije je v obliki refundacije plačanih raču-
nov, ali potrjenih situacij pooblaščenega
organa, (skupaj z dokazili o plačilih) za
investicijske stroške pri investicijah, za-
četih največ eno leto pred objavo javnega
razpisa,

– črpanje posojila in nepovratnih sred-
stev Javnega sklada je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela,
izvršena eno leto pred objavo javnega raz-
pisa iz lastnih virov, praviloma največ v
višini 30% dodeljenih sredstev. Upraviče-
nec lahko v obliki gotovine porabi največ
20% dodeljenih sredstev, a ne več kot
400.000 SIT,

– črpanje dodeljenih sredstev je v kom-
binaciji posojilnih in nepovratnih sredstev.
Način črpanja je tak, da se praviloma obe
vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod
pogojem, da je odstop od ene vrste sred-
stev avtomatično odstop od druge vrste
sredstev. V kolikor do 31. 10. 2002 še
ne bo izpolnjenih pogojev za uravnoteže-
no črpanje sredstev Agencije in Javnega
sklada, se lahko nepovratna sredstva
agencije črpajo le do višine 80% odobre-
nih sredstev, 20% pa v letu 2003 oziroma
ko se konča črpanje posojilnega dela odo-
brenih sredstev, oziroma se dinamika iz-
plačil določi s pogodbo,

– posojila ni mogoče najeti za refinan-
ciranje obstoječih kreditov pri poslovnih
bankah. Posojilo pa se lahko porabi za
refundacijo računov in situacij plačanih iz
kratkoročnih kreditov, najetih in vloženih
v investicijo, ki je predmet vloge po tem
razpisu, vendar največ v višini 40% dode-
ljenega posojila,

– če upravičenec, ki so mu sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu po-
godbe z agencijo in javnim skladom v ro-
ku, določenem v sklepu/odločbi, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko od-
stopil od zahteve za sofinanciranje inve-
sticije in sklenitve pogodbe. Ravno tako
se bo smatralo, da je upravičenec enos-
transko odstopil od zahteve za sofinanci-
ranje investicije in odobrenih sredstev, v
kolikor ne bo v roku, določenem v skle-
pu/odločbi dostavil ustrezne dokumenta-
cije za črpanje sredstev.

9. Drugi pogoji:
– minimalna višina zaprošenih sredstev

je 1,200.000 SIT (v primeru 40% dode-
ljenih sredstev), minimalna skupna vre-
dnost investicije mora znašati vsaj
3,000.000 SIT, najnižja odobrena višina
posojila je 600.000 SIT;

– kmetije, ki pridobijo več kot
8,000.000 SIT sredstev po tem namenu,
morajo voditi knjigovodstvo in spremljati
rezultate gospodarjenja po FADN meto-
dologiji vsaj še 5 let po končani investiciji.

– Priznana vrednost projekta, od kate-
re se obračuna finančna pomoč, je sku-
pni seštevek vseh priznanih stroškov pro-
jekta, ki se priznajo največ do višine, ki so
določeni z najvišjimi vrednostmi na enoto
za posamezno vrsto investicije. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti na enoto za
posamezno vrsto investicije je določen v
Prilogi 3 tega razpisa.

f) Vsebina vloge:
1. Originalni obrazec vloge za namen

A.
2. Poslovni načrt za projekte kmetij-

stva, če kandidirajo fizične osebe oziro-
ma investicijski program za projekte prav-
nih oseb.

3. Potrdilo o plačanih davkih za prete-
klo leto, ki ga izda pristojni davčni urad
oziroma dokazilo o stanju obveznosti, ki
ni starejše od 30 dni.

4. Potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda
pristojni upravni organ ali priglasitvena li-
stina, če opravlja dejavnost kot samostoj-
ni podjetnik, za pravne osebe izpisek iz
sodnega registra, kjer je razvidno, da je
registriran za opravljanje kmetijske dejav-
nosti.

5. Potrdilo o državljanstvu upravičen-
ca.

6. Pravnomočno gradbeno dovoljenje
ali pravnomočno odločbo o priglasitvi del.
Iz sklopa gradbenega dovoljenja je potre-
bno priložiti:

– soglasje pristojne veterinarske slu-
žbe o skladnosti investicije s predpisani-
mi zahtevami na veterinarsko sanitarnem
področju, če gre za gradnje objektov za
rejo ali predelavo mleka ter,

– strokovno oceno oziroma presojo
vplivov na okolje (PVO), če gre za obre-
menitev okolja.

7. Investicijsko tehnično dokumentaci-
jo, iz katere je razvidna lokacija naložbe,
tehnična rešitev s popisom del in projek-
tantskim predračunom (velja za novograd-
nje in adaptacije).

8. Mnenje pristojne kmetijske svetoval-
ne službe.

9. Fotokopijo računov z dokazilom o
plačilu ali fotokopije obračunskih situacij
potrjenih s strani nadzornega organa ali
fotokopijo notarsko overjene pogodbe o
nakupu opreme oziroma premičnine. Pri
prijavi se lahko predloži tudi predračune
ali predpogodbe. Pri črpanju pa se mora
predložiti originalne račune, originalne
obračunske situacije in notarsko overjene
pogodbe skupaj z dokazilom o plačilu.

10. Dokazila o finančnem pokritju in-
vesticije: dokazilo investitorja o deležu la-
stnih sredstev ter kreditne pogodbe za
morebitni preostali delež. Kot dokazila in-
vestitorjev o deležu lastnih sredstev se
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prizna eno ali več od naštetih dokazil: ban-
čna garancija ali izjava banke, da je upra-
vičenec finančno sposoben izpeljati inve-
sticijo ali posojilne pogodbe (banke, hra-
nilnice) ali pogodbe o odkupu kmetijskih
pridelkov in lesa ali dokazila o prihodkih iz
osnovne in drugih dejavnosti.

11. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke)
zemljišč kmetije (ki ni starejši od 3 mese-
cev) in posestni(e) list(e) star(e) največ 3
mesece in v primeru graditve drugo us-
trezno dokazilo o pravici gradnje na dolo-
čeni nepremičnini (na zemljišču, če gre
za novo ali nadomestno gradnjo) in na
objektu, če gre za rekonstrukcijo oziroma
obnovo objekta, ki je sposobno za vpis v
zemljiško knjigo (kupoprodajna pogodba,
overjena v skladu z zakonom, pogodba o
prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča
sklenjena v obliki notarskega zapisa in po-
dobno). V primeru, da upravičenec ni la-
stnik, pa mora poleg enega od naštetih
dokumentov priložiti najmanj desetletno
zakupno pogodbo za zemljišče oziroma
objekte, v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih.

12. Izpisek iz rodovniške knjige v pri-
meru nakupa osnovne plemenske črede.

13. Dokazilo o izobrazbi (mladi kme-
tje).

14. Izjavo o prejeti državni pomoči.
15. V kolikor kmetijsko gospodarstvo

leži na območju dokumentiranega sektor-
skega ali lokalnega program (CRPOV,
VTC, RPP) priloži dokazilo o vključenosti
investicije v tak program.

16. Registracijske listine, obrtna dovo-
ljenja ali priglasitvena listina.

17. Odločba o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti.

18. Bilanca stanja in bilanca uspeha
za zadnji dve leti (za pravne osebe).

19. Dokazilo pristojnega sodišča da
vlagatelj ni v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji, ki ni starejše od
30 dni (za pravne osebe).

20. Kopija Osnovnega obrazca o kme-
tijskem gospodarstvu – podatki o kmetij-
skem gospodarstvu za leto 2002.

21. V primeru nakupa zemljišč, mora
priložiti mapno kopijo z označbo kuplje-
nega zemljišča.

22. V primeru, da je upravičenec kme-
tija mora nosilec kmetijskega gospodar-
stva k vlogi priložiti notarsko overjeno po-
oblastilo morebitnih solastnikov kmetijske-
ga gospodarstva.

23. V primeru skupnih planšarij mora
upravičenec priložiti kopijo zapisnika o pri-
gonu živali na planinsko pašo v katerem je
naveden predvideni datum odgona s pla-
ninske paše na predpisanem obrazcu iz
slovenskega kmetijskega okoljskega pro-
grama.

24. V primeru skupnih planšarij mora
upravičenec priložiti potrjen pašni red za
tekoče leto.

A2 – Financiranje projektov dopolnil-
nih dejavnosti na kmetijah

a) Predmet podpore (nameni dodelje-
vanja):

1. Investicije v novogradnjo in adapta-
cijo objektov s pripadajočimi napravami in
opremo za predelavo vseh vrst kmetijskih
proizvodov za javno potrošnjo, gozdnih

sortimentov, zelišč in gozdnih sadežev,
vključno z njihovim skladiščenjem, dode-
lavo in prodajo, ki se na kmetijah izvaja
kot dopolnilna dejavnost (podpira se tudi
predelava živil za potrebe turistične dejav-
nosti in izdelava živil na tradicionalen na-
čin).

Sredstva se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoje-

čih zgradb,
– investicije v druge prostore in opre-

mo za opravljanje turistične dejavnosti in
domače obrti na kmetiji

– nakup rabljene opreme,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri

uvozu,
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdr-

ževanja in najema),
– bančne stroške, stroške garancij (iz

posojila se lahko krije stroške zavarovanj
in sklenitve pogodbe, stroške garancij),

– stroške promocije,
– stroške za plačilo storitev arhitektov,

inženirjev in drugih svetovalcev, študij iz-
vedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakupe patentov in licenc, ki so neposre-
dno povezani z izvajanjem projekta in pre-
segajo 12% priznanih stroškov investicije
oziroma programa.

b) Upravičenci:
Upravičenci do sredstev so kmetije z

naslovom v Republiki Sloveniji.
c) Splošni pogoji:
1. Upravičenec mora predložiti vlogo na

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije za namen A. Vlogi morajo biti
priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva-
ta agencija in javni sklad od upravičenca in
so navedene v točki f) tega razpisa ter na
posameznem obrazcu za prijavo.

2. Upravičenci morajo biti vpisani v evi-
denco kmetijskih gospodarstev.

3. Upravičenec mora predložiti izdelan
poslovni načrt investicije v skladu z meto-
dologijo Kmetijske svetovalne službe, in
sicer za čas izvajanja investicije, oziroma
najmanj za obdobje vračanja posojila (v
poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi
osnovna dejavnost).

4. Registrirano morajo imeti dopolnil-
no dejavnost oziroma morajo zagotoviti,
da bodo najpozneje eno leto po zaključku
investicije registrirali dopolnilno dejavnost
pri ustreznem upravnem organu.

5. Ob zaključku investicije morajo biti
izpolnjene vse predpisane zahteve na po-
dročju dopolnilnih dejavnosti.

6. Po zaključku investicije se morajo
voditi poslovne knjige in evidence v skla-
du s predpisi o poslovnih knjigah in dru-
gih davčnih evidencah.

7. Predložiti morajo mnenje kmetijske
svetovalne službe o nameravani investiciji.

8. Predložiti morajo gradbeno doku-
mentacijo oziroma ustrezno dovoljenje, v
kolikor gre za gradbene ukrepe.

d) Posebni pogoji:
– vlagatelj zahtevka mora biti nosilec

kmetijskega gospodarstva,
– priložiti mora pooblastilo lastnika ozi-

roma morebitnih solastnikov kmetijskega
gospodarstva,

– imeti mora status kmeta po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
59/96).

e) Finančni pogoji za dodeljevanje
sredstev:

1. Deleži posameznih sredstev:
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev

znaša 25% priznane vrednosti investicije.
Skupni delež sredstev (nepovratna in po-
vratna sredstva) znaša 50% oziroma 40%
priznane vrednosti investicije in sicer:

– 50% na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost od tega
25% za nepovratna sredstva in 25% za
ugodna posojila,

– 40% na ostalih območjih od tega
20% za nepovratna sredstva in 20% za
ugodna posojila,

– upravičenec lahko pridobi za investi-
cijo največ 10,000.000 SIT,

– minimalna vrednost investicije za ka-
tero upravičenec uveljavlja sredstva mora
biti vsaj 1,000.000 SIT. Kolikor se sku-
pna vrednost investicije giblje med
1,000.000 SIT in 3,000.000 SIT lahko
upravičenec uveljavlja samo nepovratna
sredstva in sicer 25% priznane vrednosti
investicije na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost oziroma
20% priznane vrednosti investicije na osta-
lih območjih. V primeru, da je skupna vre-
dnost investicije med 1,000.000 SIT in
3,000.000 SIT znaša minimalna višina
odobrenih nepovratnih sredstev 200.000
SIT. V primeru, da je skupna vrednost in-
vesticije minimalno 3,000.000 SIT znaša
minimalna višina odobrenih sredstev
1,200.000 SIT, najnižja odobrena višina
posojila pa 600.000 SIT,

– priložiti morajo dokazila o finančnem
stanju upravičenca,

– investicija je lahko začeta največ eno
leto pred objavo javnega razpisa in mora
biti zaključena v skladu z določili javnega
razpisa,

– kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upra-
vičenca na račun morebitnih dodeljenih
sredstev. Kot zaključek investicije se šte-
je tehnični prevzem oziroma vključitev no-
ve opreme in kmetijske mehanizacije v
proizvodni proces, če tehnični prevzem ni
obvezen.

– V primeru fazne gradnje mora biti de-
lovna faza, ki je predmet podpore iz tega
člena, začeta največ eno leto pred objavo
javnega razpisa in mora biti zaključena v
skladu z določili javnega razpisa. Predho-
dna delovna faza, ki ni predmet podpore
pa mora biti zaključena najkasneje eno
leto pred objavo javnega razpisa.

2. Posojilni pogoji:
– odplačilna doba posojila do 10 let,

obrestna mera TOM+2%, največ dveletni
moratorij na odplačevanje posojila,

– črpanje nepovratnih sredstev Agen-
cije je v obliki refundacije plačanih raču-
nov, ali potrjenih situacij pooblaščenega
organa (skupaj z dokazili o plačilih) za in-
vesticijske stroške pri investicijah, začetih
največ eno leto pred objavo javnega raz-
pisa,

– črpanje posojila in nepovratnih sred-
stev Javnega sklada je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela,
izvršena eno leto pred objavo javnega raz-
pisa iz lastnih virov, vendar največ v višini
30% dodeljenih sredstev. Upravičenec
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lahko v obliki gotovine porabi največ 20%
dodeljenih sredstev, a ne več kot
400.000 SIT,

– črpanje dodeljenih sredstev je v kom-
binaciji posojilnih in nepovratnih sredstev,
razen v primerih, ko uveljavlja samo nepo-
vratna sredstva. Način črpanja je tak, da
se praviloma obe vrsti sredstev črpata
uravnoteženo in pod pogojem, da je od-
stop od ene vrste sredstev avtomatično
odstop od druge vrste sredstev. V kolikor
do 31. 10. 2002 še ne bo izpolnjenih
pogojev za uravnoteženo črpanje sredstev
agencije in javnega sklada, se lahko ne-
povratna sredstva agencije črpajo le do
višine 80% odobrenih sredstev, 20% pa v
letu 2003 oziroma ko se konča črpanje
posojilnega dela odobrenih sredstev, ozi-
roma se dinamika izplačil določi s pogod-
bo,

– posojila ni mogoče najeti za refinan-
ciranje obstoječih kreditov pri poslovnih
bankah. Posojilo pa se lahko porabi za
refundacijo računov in situacij plačanih iz
kratkoročnih kreditov, najetih in vloženih
v investicijo, ki je predmet vloge po tem
razpisu, vendar največ v višini 40% dode-
ljenega posojila,

– če upravičenec, ki so mu sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu po-
godbe z Agencijo in Javnim skladom v
roku, določenem v sklepu/odločbi, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko od-
stopil od zahteve za sofinanciranje inve-
sticije in sklenitve pogodbe. Ravno tako
se bo smatralo, da je upravičenec enos-
transko odstopil od zahteve za sofinanci-
ranje investicije in odobrenih sredstev, v
kolikor ne bo v roku, določenem v skle-
pu/odločbi dostavil ustrezne dokumenta-
cije za črpanje sredstev.

3. Drugi pogoji:
– v primeru, da je skupna vrednost in-

vesticije med 1,000.000 SIT in
3,000.000 SIT znaša minimalna višina
odobrenih sredstev 200.000 SIT,

– priznana vrednost projekta, od kate-
re se obračuna finančna pomoč, je sku-
pni seštevek vseh priznanih stroškov pro-
jekta, ki se priznajo največ do višine, ki so
določeni z najvišjimi vrednostmi na enoto
za posamezno vrsto investicije. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti na enoto za
posamezno vrsto investicije je določen v
Prilogi 3 tega razpisa.

f) Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge za namen A.
2. Predložiti mora izdelan poslovni na-

črt v skladu z metodologijo Kmetijske sve-
tovalne službe, in sicer za čas izvajanja
investicije, oziroma najmanj za obdobje
vračanja posojila (v poslovnem načrtu mo-
ra biti zajeta tudi osnovna dejavnost).

3. Potrdilo o statusu kmeta, ki ga izda
pristojni upravni organ.

4. Potrdilo o državljanstvu upravičen-
ca.

5. Dokazilo o registraciji dopolnilne de-
javnosti oziroma izjavo, da bo registracijo
pridobil eno leto po zaključku investicije
pri ustreznem upravnem organu.

6. Pravnomočno gradbeno dovoljenje
ali pravnomočno odločbo o priglasitvi del.
Iz sklopa gradbenega dovoljenja je potre-
bno priložiti:

– soglasje pristojne veterinarske slu-
žbe o skladnosti investicije s predpisanimi
zahtevami na veterinarsko sanitarnem po-
dročju predelave živil živalskega izvora,

– soglasje pristojne sanitarno zdrav-
stvene službe o skladnosti investicije s
predpisanimi zahtevami na sanitarno
zdravstvenem področju predelave živil ras-
tlinskega izvora,

– strokovno oceno oziroma presojo
vplivov na okolje (PVO), če gre za obre-
menitev okolja.

7. Investicijsko tehnično dokumentaci-
jo, iz katere je razvidna lokacija naložbe,
tehnična rešitev s popisom del in projek-
tantskim predračunom.

8. Mnenje pristojne kmetijske svetoval-
ne službe.

9. Fotokopijo računov z dokazilom o
plačilu ali fotokopije obračunskih situacij
potrjenih s strani nadzornega organa ali
fotokopijo notarsko overjene pogodbe o
nakupu opreme oziroma premičnine. Pri
prijavi se lahko predloži tudi predračune
ali predpogodbe. Pri črpanju pa se mora
predložiti originalne račune, originalne
obračunske situacije in notarsko overjene
pogodbe skupaj z dokazilom o plačilu.

10. Dokazila o finančnem pokritju in-
vesticije: dokazilo investitorja o deležu la-
stnih sredstev ter kreditne pogodbe za
morebitni preostali delež. Kot dokazila in-
vestitorjev o deležu lastnih sredstev se
prizna eno ali več od naštetih dokazil: ban-
čna garancija ali izjava banke, da je upra-
vičenec finančno sposoben izpeljati inve-
sticijo ali posojilne pogodbe (banke, hra-
nilnice) ali pogodbe o odkupu kmetijskih
pridelkov in lesa ali dokazila o prihodkih iz
osnovne in drugih dejavnosti.

11. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke)
zemljišč kmetije (ki ni starejši od 3 mese-
cev ) in posestni(e) list(e) star(e) največ 3
mesece in v primeru graditve drugo us-
trezno dokazilo o pravici gradnje na dolo-
čeni nepremičnini (na zemljišču, če gre
za novo ali nadomestno gradnjo) in na ob-
jektu, če gre za rekonstrukcijo oziroma
obnovo objekta, ki je sposobno za vpis v
zemljiško knjigo (kupoprodajna pogodba,
overjena v skladu z zakonom, pogodba o
prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča
sklenjena v obliki notarskega zapisa in po-
dobno). V primeru, da upravičenec ni la-
stnik, pa mora poleg enega od naštetih
dokumentov priložiti najmanj desetletno
zakupno pogodbo za zemljišče oziroma
objekte, v skladu z zakonom o kmetijskih
zemljiščih.

7. Izjavo o prejeti državni pomoči.
8. Kolikor kmetija leži na območju CR-

POV, VTC ali RPP, dokazilo o vključenosti
investicije v program CRPOV, VTC ali
RPP.

9. Kopija Osnovnega obrazca o kme-
tijskem gospodarstvu – podatki o kmetij-
skem gospodarstvu za leto 2002.

10. Notarsko overjeno pooblastilo mo-
rebitnih solastnikov kmetijskega gospo-
darstva.

F – Financiranje projektov iz programa
prestrukturiranje kmetijskih zadrug

a) Predmet podpore (nameni dodelje-
vanja):

Podpore so namenjene prestrukturira-
nju kmetijskih zadrug:

1. nakup, novogradnje in adaptacije
proizvodno skladiščnih kapacitet s pripa-
dajočo opremo za:

– pripravo kmetijskih proizvodov iz pri-
marne lastne proizvodnje in primarne pro-
izvodnje svojih članov za trg,

– oskrbo članov zadrug za primarno
kmetijsko proizvodnjo.

2. nakup klavnih obratov z obstoječo
opremo;

3. nakup specialne kmetijske mehani-
zacije in opreme (stare največ 5 let);

4. nakup kmetijskih zemljišč, kjer so
pravnomočno končani postopki denacio-
nalizacije;

5. dolgoročnega povezovanja in zdru-
ževanja kmetijskih zadrug ter njihovih
združenj na državni, regionalni in branžni
ravni, vključno z reorganizacijo virov fi-
nanciranja novih poslovnih subjektov.

Sredstva se ne dodelijo za:
– investicije v novogradnjo hladilnic;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri

uvozu;
– investicije v povečevanje kapitalske-

ga in solastniškega deleža v podjetjih;
– investicije v novogradnjo in adapta-

cijo predelovalnih obratov in nakup nove
opreme;

– investicije v nakup ali zakup gradbe-
nih zemljišč;

– stroške za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in drugih svetovalcev, študij iz-
vedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakupe patentov in licenc, ki so neposre-
dno povezani z izvajanjem projekta, ki pre-
segajo 12% priznanih stroškov investicije
oziroma programa;

– začetne upravne stroške dolgoroč-
nega povezovanja in združevanja zadrug,
kot so najem primernih prostorov, nakup
pisarniške opreme, vključno z računalni-
ško, strojno in programsko opremo, stro-
ške administracije, splošne stroške ter
pravne in upravne takse.

b) Upravičenci
Upravičenci do sredstev so kmetijske

zadruge in kmetijska podjetja za prodajo
kmetijskih proizvodov na domačem in tu-
jem trgu ter za oskrbo kmetijskih zadrug,
ki so v večinski zadružni lasti, s sedežem
v Republiki Sloveniji.

c) Splošni pogoji:
1. Upravičenec mora predložiti vlogo

na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije za namen F. Vlogi morajo
biti priložene priloge in dokazila, ki jih za-
htevata Agencija in Javni sklad od upravi-
čenca in so navedene v f) točki tega razpi-
sa ter na posameznem obrazcu za prija-
vo.

2. Predložitev investicijskega progra-
ma v skladu s predpisi, ki urejajo enotno
metodologijo za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja ozi-
roma investicijski program poslovnega in
kapitalskega povezovanja.

3. Investicijski program mora biti izde-
lan za življenjsko dobo investicije.

4. Investicijski program mora izkazo-
vati ekonomsko upravičenost, tržno na-
ravnanost in konkurenčnost pridelave.
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5. Predložitev zadnjega revizijskega
mnenja in letnega poročila predhodnega
poslovnega leta.

6. Upravičenec ne sme biti v stečaj-
nem postopku, prisilni poravnavi ali po-
stopku likvidacije.

7. Končni del izplačila nepovratnih
sredstev Agencije se izvede po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za objekt.

8. V primeru dolgoročnega povezova-
nja in združevanja mora upravičenec pre-
dložiti pogodbo o dolgoročni povezavi
kmetijskih zadrug in njihovih združenj, na
območju celotne države, na posameznem
regijskem območju ali v posamezni dejav-
nosti.

9. V primeru investicij v nakup objek-
tov mora upravičenec priložiti izvedeniško
mnenje zapriseženega sodnega cenilca,
katero vsebuje dejansko vrednost objekta
ter ovrednoteni delež že vloženih sred-
stev s strani zadrug v ta objekt.

10. Investicija je lahko začeta največ
eno leto pred objavo javnega razpisa in
mora biti zaključena v skladu z določbami
javnega razpisa (kot začetek izvedbe in-
vesticije se šteje prevzem katerekoli ob-
veznosti upravičenca na račun morebitnih
dodeljenih sredstev; kot zaključek investi-
cije se šteje tehnični prevzem oziroma
vključitev nove opreme v proizvodni pro-
ces, če tehnični prevzem ni obvezen);

11. V primeru fazne gradnje mora de-
lovna faza, ki je predmet podpore iz tega
člena, začeta največ eno leto pred objavo
javnega razpisa in mora biti zaključena v
skladu z določili javnega razpisa (kot za-
četek izvedbe investicije se šteje prevzem
katerakoli obveznosti upravičenca na ra-
čun morebitnih dodeljenih sredstev; kot
zaključek investicije se šteje tehnični pre-
vzem oziroma vključitev nove opreme v
proizvodni proces, če tehnični prevzem ni
obvezen);.

d) Posebni pogoji:
1. V primeru nakupa obrtnih klavnih

obratov s pripadajočo opremo mora biti
investicija v skladu s Pravilnikom o veteri-
narsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo
živil živalskega izvora ter oddajo v promet
za javno potrošnjo (Ur. l. RS, št. 91/99,
št. 38/00).

2. V primeru nakupa specialne kmetij-
ske mehanizacije in rabljene opreme (sta-
re največ 5 let), vrednost le-te ne sme
presegati 35% priznane vrednosti investi-
cije.

3. V primeru nakupa kmetijskih zem-
ljišč:

– morajo imeti upravičenci lastno pro-
izvodnjo na zemljiščih, kjer so končani po-
stopki denacionalizacije in so ta zemljišča
predmet prodaje;

– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč
ne sme presegati 30% od priznane vre-
dnosti investicije.

e) Finančni pogoji za dodeljevanje
sredstev:

1. Deleži posameznih sredstev:
– Delež dodeljenih nepovratnih sred-

stev znaša do 30% priznane vrednosti in-
vesticije. Pri nakupu objektov se kot priz-
nana vrednost investicije upošteva dejan-
ska vrednost objekta, ugotovljena na pod-
lagi poročila zapriseženega sodnega

cenilca. Skupni delež sredstev (nepovrat-
nih in povratnih) po tem razpisu za ta na-
men znaša do 50% priznane vrednosti in-
vesticije. Če višina uveljavljenih sredstev
iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije
javnega razpisa, presega višino razpolo-
žljivih sredstev, se delež dodeljenih sred-
stev sorazmerno zmanjša.

– Ne glede na prejšnji odstavek v pri-
meru dolgoročnega povezovanja in zdru-
ževanja kmetijskih zadrug ter njihovih
združenj delež dodeljenih nepovratnih
sredstev znaša največ do 35% priznane
vrednosti investicije. Skupni delež sred-
stev (nepovratna in povratna sredstva) v
primeru dolgoročnega povezovanja in
združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih
združenj znaša do 60% priznane vredno-
sti investicije.

2. Posojilni pogoji:
– odplačila doba posojila do 15 let,

obrestna mera TOM + 2%, do dveletni
moratorij na vračanje posojila,

– upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vre-
dnostjo naložbe,

– doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta,

– posojila do 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje pri zavarovalnici,

– posojila nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumen-
tu enakovrednim jamstvom,

– črpanje nepovratnih sredstev Agen-
cije je v obliki refundacije plačanih raču-
nov ali potrjenih situacij pooblaščenega
organa, (skupaj z dokazili o plačilu) za
investicijske stroške pri investicijah, za-
četih največ eno leto pred objavo javnega
razpisa,

– črpanje posojila Javnega sklada je
dokumentarno, z možnostjo refundacije
računov za dela, izvršena eno leto pred
objavo javnega razpisa iz lastnih virov, ven-
dar največ v višini 30% dodeljenih sred-
stev. Upravičenec lahko v obliki gotovine
porabi največ 20% dodeljenih sredstev, a
ne več kot 400.000 SIT,

– črpanje dodeljenih sredstev je v kom-
binaciji posojilnih in nepovratnih sredstev.
Način črpanja je tak, da se praviloma obe
vrsti sredstev črpata uravnoteženo in pod
pogojem, da je odstop od ene vrste sred-
stev avtomatično odstop od druge vrste
sredstev. Kolikor do 31. 10. 2002 še ne
bo izpolnjenih pogojev za uravnoteženo
črpanje sredstev agencije in javnega skla-
da, se lahko nepovratna sredstva agenci-
je črpajo le do višine 80% odobrenih sred-
stev, 20% pa v letu 2003 oziroma ko se
konča črpanje posojilnega dela odobre-
nih sredstev, oziroma se dinamika izplačil
določi s pogodbo,

– posojila ni mogoče najeti za refinan-
ciranje obstoječih kreditov pri poslovnih
bankah. Posojilo pa se lahko porabi za
refundacijo računov in situacij plačanih iz
kratkoročnih kreditov, najetih in vloženih
v investiciji, ki je predmet vloge po tem
razpisu, vendar največ v višini 40% dode-
ljenega posojila,

– če upravičenec, ki so mu sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu po-
godbe z agencijo in z javnim skladom v

roku, določenem v sklepu/odločbi, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko od-
stopil od zahteve za sofinanciranje inve-
sticije in sklenitve pogodbe. Ravno tako
se bo smatralo, da je upravičenec enos-
transko odstopil od zahteve za sofinanci-
ranje investicije in odobrenih sredstev, v
kolikor ne bo v roku, določenem v skle-
pu/odločbi dostavil ustrezne dokumenta-
cije za črpanje sredstev.

f) Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge za namen

F.
2. Investicijski program izdelan v skla-

du s predpisi, ki urejajo enotno metodolo-
gijo za izdelavo programov za javna naro-
čila investicijskega značaja oziroma inve-
sticijski program poslovnega in kapitalske-
ga povezovanja.

3. Potrdilo o plačanih davkih za prete-
klo leto, ki ga izda pristojni davčni urad
oziroma dokazilo o stanju obveznosti, ki
ni starejše od 30 dni.

4. Izpisek iz sodnega registra.
5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje

ali pravnomočno odločbo o priglasitvi del.
Iz sklopa gradbenega dovoljenja je potre-
bno priložiti:

– soglasje pristojne veterinarske slu-
žbe o skladnosti investicije s predpisani-
mi zahtevami na veterinarsko sanitarnem
področju gradnje objektov za rejo, prede-
lavo mleka ali mesnin ter

– strokovno oceno oziroma presojo
vplivov na okolje (PVO), če gre za obre-
menitev okolja.

6. Fotokopijo računov z dokazilom o
plačilu ali fotokopije obračunskih situacij
potrjenih s strani nadzornega organa ali
fotokopijo notarsko overjene pogodbe o
nakupu opreme oziroma premičnine. Pri
prijavi se lahko predloži tudi predračune
ali predpogodbe. Pri črpanju pa se mora
predložiti originalne račune, originalne
obračunske situacije in notarsko overjene
pogodbe skupaj z dokazilom o plačilu.

7. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zem-
ljišč (ki ni starejši od 3 mesecev ) in pose-
stni(e) list(e) star(e) največ 3 mesece in
primeru graditve drugo ustrezno dokazilo
o pravici gradnje na določeni nepremični-
ni (na zemljišču, če gre za novo ali nado-
mestno gradnjo) in na objektu, če gre za
rekonstrukcijo oziroma obnovo objekta,
ki je sposobno za vpis v zemljiško knjigo
(kupoprodajna pogodba, overjena v skla-
du z zakonom, pogodba o prodaji nezazi-
danega stavbnega zemljišča sklenjena v
obliki notarskega zapisa in podobno). V
primeru, da upravičenec ni lastnik, pa mo-
ra poleg enega od naštetih dokumentov
priložiti najmanj desetletno zakupno po-
godbo za zemljišče oziroma objekte, v
skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.

8. Izjavo o prejeti državni pomoči.
9. Registracijske listine, obrtna dovo-

ljenja ali priglasitvena listina.
10. Odločba o izpolnjevanju pogojev

za opravljanje dejavnosti.
11. Bilanca stanja in Bilanca uspeha

za zadnji dve leti.
12. Dokazilo o zadnji opravljeni reviziji

zaključnega računa.
13. Letno poročilo predhodnega po-

slovnega leta.
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14. Dokazilo pristojnega sodišča, da
vlagatelj ni v stečajnem postopku, prisilni
poravnavi ali likvidaciji, ki ni starejše od
30 dni.

15. Izvedeniško mnenje zaprisežene-
ga sodnega cenilca o dejanski vrednosti
objekta.

16. Izjava vlagatelja – razpisni obrazec
1 in 2.

17. Dokazilo o pridobljenih posojilih.
18. Kreditne pogodbe za morebitni

preostali delež.
19. Kopije pogodb o medsebojnem

sodelovanju, povezovanju z vključenimi
kmetijskimi zadrugami.

III. Omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva

za isto investicijo samo iz enega namena
po tem razpisu.

2. Sredstva se ne dodelijo upravičen-
cu, ki je za isti namen, kot ga navaja v
vlogi za pridobitev sredstev po tem razpi-
su, že prejel javna sredstva Republike Slo-
venije ali sredstva Evropske unije.

3. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.

IV. Merila za izbor
1. Za namen A:
Merila za izbiro:
– regionalni vidik lokacije investiranja

(stopnja ogroženosti območja, stopnja
brezposelnosti, obmejno ali drugo varo-
vano območje, vključenost projekta v šir-
še celovite programe);

– tržni in ekonomski elementi projekta
(tržni elementi projekta, konkurenčna spo-
sobnost proizvodov in storitev, ocena fi-
nančne uspešnosti projekta);

– izvedljivost investicije (kreditna spo-
sobnost investitorja, boniteta investitorja,
ekološka ustreznost investicije, ocena or-
ganizacijske sposobnosti investitorja).

Uporaba meril:
– regionalni vidik lokacije investiranja

predstavlja 25% vrednosti ocene;
– tržni in ekonomski elementi projekta

predstavljajo 20% vrednosti ocene;
– izvedljivost investicije predstavlja

55% vrednosti ocene.
Vsa merila bodo točkovana od 1 do

100 in ponderirana z vrednostjo posamez-
nega merila. Izbrani bodo projekti, ki bo-
do zbrali večje število točk.

2. Za namen F
Merila za izbiro:
– ocena projekta v okviru poslovno

proizvodnega povezovanja in stopnje za-
poslenosti (ocena projekta glede poslov-
no proizvodnega povezovanja, stopnja
brezposelnosti v regiji);

– ocena projekta s strani tržno eko-
nomskega vidika (ocena tržno ekonom-
skih elementov projekta, ocena vpliva pro-
jekta na organizacijsko spremembo pro-
jekta, kreditna sposobnost izražena v la-
stnih sredstvih zadružnikov vključenih v
projekt);

– ostali kriteriji (število članov, število
kooperantov, vključenost projekta v širše
celovite programe, ekološka ustreznost
investicije).

Uporaba meril:
– ocena projekta v okviru poslovno pro-

izvodnega povezovanja in stopnje zaposle-
nosti predstavlja 40% vrednosti ocene;

– ocena projekta s strani tržno eko-
nomskega vidika predstavlja 35% vredno-
sti ocene;

– ostali kriteriji predstavljajo 25% vre-
dnosti ocene.

Vsa merila bodo točkovana od 1 do
100 in ponderirana z vrednostjo posamez-
nega merila. Izbrani bodo projekti, ki bo-
do zbrali večje število točk.

V. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je 30 dni od

objave tega javnega razpisa.
Vlagatelji vlogo (obrazec z vsemi prilo-

gami) vložijo v dveh izvodih vloženih v eno
kuverto in jo pošljejo s priporočeno pošto
na naslov: Javni sklad RS za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti sloven-
skega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica.

Agencija in javni sklad bosta enakovre-
dno obravnavala vse popolne vloge, ki bo-
do prispele do predpisanega roka na na-
slov: Javni sklad RS za regionalni razvoj,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Kuverte
morajo biti označene z oznako: “Ne odpi-
raj – Razpis kmetijstvo“ in dodatno ozna-
ko »Namen A« ali »Namen F«.

2. Razpisna dokumentacija:
Razpisni dokumentaciji za namen A in

F sta na voljo na spletni strani Javnega
sklada RS za regionalni razvoj in ohranja-
nje poseljenosti slovenskega podeželja:
http://www.rdf-sklad.si.

Razpisna dokumentacija za namen A
se lahko tudi kupi na sedežih enot HKS in
PE Zveze HKS ali na sedežu Javnega skla-
da RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od 7. 6.
2002 do zaključka razpisa, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

Vlagatelji lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za namen F tudi na sedežu
javnega sklada (Škrabčev trg 9a, Ribni-
ca).

Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som je mogoče dobiti na javnem skladu,
kontaktna oseba za namen A - Irena Marn,
tel. št. 01/83-61-953 ter za namen F -
Katja Divjak, tel. št. 01/83-61-953, vsak
delavnik med 9. in 12. uro, ter vsako sre-
do med 14. in 16. uro.

3. Stroški zavarovanja posojila, mani-
pulativni stroški sklepanja pogodbe in vo-
denja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobre-
na, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi
sredstev z enoto Hranilno kreditne službe
ali PE Zveze HKS za namen A in na poo-
blaščeni banki oziroma javnemu skladu za
namen F. Višina stroškov bo navedena v
razpisni dokumentaciji.

4. Agencija in javni sklad lahko od pro-
silca zahtevata dodatno dokumentacijo
oziroma na svoje stroške preverjata doku-
mentacijo oziroma naročita strokovno
mnenje o projektu.

VI. Obravnava vlog in postopek odobri-
tve

1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog
bo za namen A v petek, 12. 7. 2002 in za
namen F v četrtek, 11. 7. 2002 v sejni
sobi Javnega sklada. Odpiranje vlog ni
javno. Predlog za odločanje bo pripravila
skupna strokovna komisija, ki jo bo ime-

novala direktorica agencije s soglasjem
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter predsednik uprave javnega skla-
da. O dodelitvi nepovratnih sredstev iz vi-
rov MKGP bo odločala direktorica agen-
cije, o dodelitvi posojil in nepovratnih
sredstev iz virov javnega sklada pa uprava
javnega sklada.

2. Prosilce, katerih vloge bodo nepo-
polne, bo komisija v roku 8 dni od odpira-
nja pisno pozvala, da jih dopolnijo v za-
htevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.

3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.

4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpi-
snim pogojem, bodo kot neutemeljene za-
vrnjene.

5. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dode-
litev nepovratnih in posojilnih sredstev
več, kot je na razpolago sredstev, ima
komisija za pregled in obravnavo prispelih
vlog pravico zmanjšati delež posojila in
nepovratnih sredstev v finančni konstruk-
ciji (velja samo za namen F).

6. Odločba o dodelitvi nepovratnih
sredstev s strani Agencije in sklep o do-
delitvi nepovratnih sredstev in posojilnih
sredstev Javnega sklada bosta izdani v
roku 60 dni po izteku roka prijave. Vlaga-
telji, katerim sredstva ne bodo dodeljena
bodo o tem pisno obveščeni z odločbami
oziroma sklepom v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka. Zoper odločbo se lahko
vloži pritožba na ARSKTRP, v roku 15 dni
od dneva vročitve odločbe vlagatelju. O
pritožbi odloči minister. Zoper sklep se
lahko vloži pritožba na naslov Javnega
sklada v roku 15 dni od dneva vročitve
sklepa vlagatelju. O pritožbi odloča Mini-
strstvo za gospodarstvo.

7. Agencija in javni sklad bosta sprem-
ljala namensko porabo sredstev pri upra-
vičencu. Če bosta agencija in javni sklad
ugotovila, da sredstva niso bila uporablje-
na za namen, za katerega so bila dodelje-
na ali da so bila sredstva odobrena na
podlagi neresničnih podatkov, imata pra-
vico takoj zahtevati od upravičenca vrači-
lo sredstev v enkratnem znesku. Upravi-
čenec bo moral vrniti sredstva s pripada-
jočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila do dneva vra-
čila po zakonu o predpisani meri zamu-
dnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur.
l. RS, št. 45/95) ter po odredbi o načinu
obračunavanja zamudnih obresti (Ur. l.
RS, št. 14/92). Upravičenec izgubi tudi
pravico do drugih intervencijskih sredstev
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Agencije za dobo dveh let, o
čemer odloči minister z odločbo. Rok
prične teči z dnem vročitve odločbe.
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega

podeželja, Ribnica
in

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano – Agencija RS

za kmetijske trge in razvoj podeželja
Ljubljana
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Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 33/94 Ob-71613
Okrožno sodišče v Celju objavlja v ste-

čajni zadevi pod opr. št. St 33/94 sklep z
dne 3. 6. 2002:

To sodišče v stečajnem postopku zoper
stečajno maso dolžnika Gala Trade, Tr-
govsko podjetje d.o.o., Mariborska 128,
Celje - v stečaju, razpisuje narok za obrav-
navanje osnutka za glavno razdelitev stečaj-
ne mase, ki bo dne 10. julija 2002 ob 15.
uri v sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v
Celju, Prešernova 22.

Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.

Osnutek glavne razdelitve stečajne ma-
se obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:

1. Višina denarnih sredstev za glavno raz-
delitev znaša 42,374.767 SIT.

2. Za glavno razdelitev stečajne mase
se nameni 42,374.767 SIT, in sicer za po-
plačilo navadnih upnikov po 160.aI/I členu
ZPPSL, kar predstavlja 6,61% delitev; kar
vse je natančno, v skladu z določili 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (I. št. 290), ki je sestavni del tega
oklica.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve - l.
št. 290) na oglasni deski Okrožnega sodi-
šča v Celju.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 6. 2002

St 33/94 Ob-71614
Okrožno sodišče v Celju objavlja v ste-

čajni zadevi pod opr. št. St 33/94 sklep z
dne 3. 6. 2002:

Razpiše se III. narok za preizkus terjatev
v stečajnem postopku opr. št. St 33/94
nad dolžnikom: Gala Trade, Trgovsko po-
djetje Celje d.o.o., Mariborska 128, Ce-
lje - v stečaju, in sicer za dne 10. 7. 2002
ob 14.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodi-
šča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 6. 2002

St 4/2001-40 S-71026
Zoper likvidacijskega dolžnika Turistič-

no društvo Polana, Velika Polana 44/a
se z dnem 24. 5. 2002 začne stečajni po-
stopek in se iz razloga 99/I člena ZPPSL
takoj zaključi.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 5. 2002

St 9/2002-4 S-71027
1. Z dnem 27. 5. 2002 se začne posto-

pek prisilne poravnave zoper dolžnika Goz-
dno in lesno gospodarstvo Murska So-
bota d.d., Arh. Novaka 17, Murska So-
bota.

2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun tega sodišča št. 51900-695-45335,
sklic na št. 0501-0011-92002 položi pre-
dujem za stroške postopka v višini 600.000
SIT, v roku 30 dni.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodi-
šča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. K prijavi terjatve morajo priložiti
dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2%
od vsote prijavljene terjatve, vendar naj-
manj 1.700 SIT in največ 34.000 SIT.
Sodna taksa se plača na žiro račun so-
dnih taks tega sodišča št.
51900-840-080-3390. Ne plača se tak-
sa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Za upravitelja postopka prisilne po-
ravnave se postavi mag. Milorad Vidovič,
Veščica 6a.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil dne 27. 5. 2002 nabit na ogla-
sno desko sodišča.

II. odredilo:
Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki

ga sestavljajo naslednji upniki:
– Republika Slovenija - Ministrstvo za fi-

nance,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Lendavska

5, Murska Sobota,
– Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec

d.d., Vorančev trg 1, Slovenj Gradec,
– Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.,

Tyrševa 15, Maribor,
– Andrej Pirher, Ormoška cesta 21, Lju-

tomer, predstavnik delavcev dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 27. 5. 2002

St 12/2002-4 S-71028
1. Z dnem 27. 5. 2002 se začne posto-

pek prisilne poravnave zoper dolžnika
ASLO, podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Trg zmage 8, Murska Sobota.

2. Predlagatelju se nalaga, da na žiro
račun tega sodišča št. 51900-695-45335,
sklic na št. 0501-0011-122002 položi pre-
dujem za stroške postopka v višini 600.000
SIT, v roku 30 dni.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prija-
vi terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu
sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavlje-
ne terjatve, vendar najmanj 1.700 SIT in
največ 34.000 SIT. Sodna taksa se plača
na žiro račun sodnih taks tega sodišča št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega od-
stavka 160. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov

v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Za upravitelja postopka prisilne po-
ravnave se postavi mag. Milora Vidovič, Ve-
ščica 6a.

6. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil dne 27. 5. 2002 nabit na
oglasno desko sodišča.

II. odredilo:
Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki

ga sestavljajo naslednji upniki:
– Šumaprodukt d.o.o., Bjelopoljska b.b.

Prijedor - BiH,
– Percom d.o.o., Zinckgasse 9/2,

A-1150 Wien,
– Interfox d.o.o., Brutanac, Rep. Srpska

- BiH,
– Davčna uprava RS, Slomškova 1, Mur-

ska Sobota,
– Bojan Cvetko, Slomškova 7, Murska

Sobota, predstavnik delavcev dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 27. 5. 2002

St 17/2002 S-71029
To sodišče je na seji senata dne 24. 5.

2002 pod opr. št. St 17/2002 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Cve-
tličarja “Stellita” Mirna, Nataša Robek,
s.p., Glavna cesta 24, 8233 Mirna, se
začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Cvetličarna “Stellita” Mirna, Nataša Robek,
s.p., Glavna cesta 24, 8233 Mirna izbriše iz
vpisnika samostojnih podjetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 5. 2002

St 4/2001-29 S-71031
To sodišče je s sklepom St 4/2001 z

dne 27. 5. 2002 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Jolex, podjetje za mar-
keting, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., -
v stečaju, Bukovica n.h., Vodice.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002

St 40/2002 S-71032
To sodišče je s sklepom St 40/2002

dne 27. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Štrajhar & Co., proizvod-
nja, storitve in trgovina d.o.o., Tržaška
cesta 118, Ljubljana, matična številka
5831806, šifra dejavnosti 7483.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
nja Praprotnik 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 stečajemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 9. 2002 ob 10.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

St 79/2002 S-71033

To sodišče je s sklepom St 79/2002
dne 27. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Magit inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 78, matična številka
5398606, šifra dejavnosti 80.410.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Mar-
ta Kalpič Zalar, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

St 89/2002 S-71034

To sodišče je s sklepom St 89/2002
dne 27. 5. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Omahen Boštjan s.p.,
Okrepčevalnica “Majolka”, Videm 54, Vi-
dem, matična številka 5397368, šifra de-
javnosti: 55.3021.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica v
Ljubljani.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v DURS.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2002 ob 10.20, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

St 12/95-421 S-71035

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Metalna - montaža, inženiring, opre-
ma d.o.o. Maribor - v stečaju, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 5. 2002

St 16/96-210 S-71036
To sodišče je s sklepom opr. št. St

16/96 z dne 23. 5. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom TAM Razvojno
tehnični inštitut d.o.o. - v stečaju, Mari-
bor, Ptujska c. 184, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2002

St 14/2001 S-71037
To sodišče je s sklepom St 14/2001 z

dne 27. 5. 2002 začelo in zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Vinko Robnik s.p.,
Stavbno kleparstvo, Čopova 5, Lesce.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 5. 2002

St 39/2002 S-71038
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 39/2002 sklep z dne 27. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Ko-
lenc Miro s.p., Plakat 2001, Ekonomska
propaganda, Cesta I/7, Velenje (matična
številka 1005936), se začne in takoj zaklju-
či v skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa 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: Kolenc Miro s.p.,
Plakat 2001, Ekonomska propaganda, Ce-
sta I/7, Velenje (matična številka 1005936),
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 5. 2002

St 30/2002 S-71555
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 30/2002 sklep z dne 29. 5.
2002:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Ceflex, Podjetje za proizvodnjo, tr-
govino na debelo in drobno, uvoz-izvoz
in kooperacijo d.o.o., Krekov trg 3, Ce-
lje (matična številka: 5514282).

Odslej se firma glasi: Ceflex, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno,
uvoz-izvoz in kooperacija d.o.o., Krekov trg
3, Celje (matična številka: 5514282) - v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
maž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L 7/2000.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa

ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega pre-
moženja, na katerega se nanaša njihova ter-
jatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premo-
ženja (predmet), na katerega se nanaša nji-
hov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% tolarske proti-
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.700 SIT) in največ 2000 točk (34.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. 9. 2002 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 29. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2002

St 120/2001-13 S-71556
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Miltrade d.o.o. Družba za trgovino
in storitve, Maribor, Letonjeva 8, se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2002

St 94/2001 S-71557
To sodišče je pod opr. št. St 94/2001

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Kovinotehna Les, lesna družba d.o.o.,
Partizanska c. 100, Oplotnica in njegovi-
mi upniki, ki glasi:

Razred A - razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

Razred B - razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere povečane za
1% po pravnomočno potrjeni prisilni porav-
navi.

Razred C - razred upnikov (delavci za
regres, jubilejne nagrade in stroške), ki se
poplačajo v višini 20% od ugotovljene terja-
tve v roku enega leta z letno obrestno mero
v višini temeljne obrestne mere povečane
za 1% po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi.

Razred D - razred upnikov (avansi), ki se
poplačajo v višini 100% od ugotovljene ter-
jatve v roku 5 let z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere povečane za
1% po pravnomočno potrjeni prisilni porav-
navi.

Razred E - razred upnika, ki konvertira
svojo terjatev v kapital dolžnika.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
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dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
20. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2002

St 24/98 S-71559
To sodišče nad dolžnikom: Šinkovec

Irena s.p., Knjigovodski servis, Savinj-
ska cesta 39, Mozirje, se zaključi v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Šinkovec Irena
s.p., Knjigovodski servis, Savinjska cesta
39, Mozirje, iz pristojnega registra samo-
stojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 5. 2002

St 45/2002-9 S-71560
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 45/2002 sklep z
dne 30. 5. 2002:

Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Studi Rebernik, Podjetje
za računalništvo, oblikovanje in založniš-
tvo d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična
številka: 5388058) in njegovimi upniki.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (29.
5. 2002).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v
diskontirani višini na dan začetka postop-
ka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar najmanj 100 točk (1.700 SIT)
in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390.

Upnike pozivamo, da lahko z obrazlože-
no pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve).

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Pet-
rovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

1. Eurotrade Print d.o.o., Lendavska 1,
Murska Sobota,

2. Naš čas, Časopisna založniška in RTV
družba d.o.o., Kidričeva 17, Velenje,

3. Heledis d.o.o., Kersnikova 17, Celje,
4. Norma soft d.o.o., Efenkova 61, Ve-

lenje,
5. Peter Rebernik, Pirešica 2, Velenje.
Predlagatelju prisilne poravnave se nalo-

ži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,500.000 SIT na žiro račun Okrož-
nega sodišča v Celju št. 50700-696-250,
sklic na št. 5-45-2002, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 5. 2002

St 10/2002-13 S-71228
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/2002 z dne 23. 5. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Janco, proiz-
vodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj,
Pokopališka 28, matična številka
5314877, šifra dejavnosti 15.860 in ga z
istim sklepom takoj zaključilo, ker premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zado-
šča niti za stroške stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 5. 2002

St 51/2001-63 S-71229
St 19/2002

1. Predlog dolžnika za sklenitev prisilne
poravnave se zavrne.

2. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Fiprom - Wire, podjetje za proiz-
vodnjo in storitve, d.o.o., Cesta železar-
jev 8, Jesenice, matična številka 5504783,
šifra dejavnosti 27.340.

3. Za stečajnega upravitelja se postavi
Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

4. Upniki naj z vlogo in dokazili o ute-
meljenosti terjatev ter z navedbo transak-
cijskega ali drugega računa v dveh izvo-
dih prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave te-
ga oklica.

Ločitveni upniki morajo navesti del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znesek do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co, izločitveni upniki pa morajo navesti del
premoženja, na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
predpisano sodno takso, v višini 2% tolar-
ske protivrednosti od vsote prijavljenih ter-
jatev, vendar najmanj 100 točk (1.700 SIT)
in največ 2.000 točk (34.000 SIT) oziroma
če znaša taksa nad 10.000 SIT plačilo do-
kumentirati s potrdilom o plačilu takse na
žiro račun 51500-840-052-3390.

5. Upnikom, ki so svoje terjatve prijavili
v postopku prisilne poravnave nad dolžni-
kom, njihovih terjatev ni treba ponovno pri-
javljati.

6. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

7. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. 9. 2002 ob 14. uri v sobi 014/klet tega
sodišča.

8. Sklep o začetku stečajnega postopka
se vpiše v sodni register tega sodišča.

9. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tega sodišča
ne 29. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 5. 2002

St 67/2001 S-71230
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

67/2001 z dne 27. 5. 2002 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Kovačič
Jožef, drobni kovinski izdelki in avtopre-
vozništvo s.p., Ul. Ivana Regenta št. 9,
Izola (vpisan v vpisnik podjetnikov posa-
meznikov pod št. 47284 pri Davčni izposta-
vi Izola z dejavnostjo 28.750 - proizvodnja
drobnih kovinskih izdelkov, d.n.) se začne
in takoj zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris dolžnika iz registra samostojnih po-
djetnikov pri Davčnem uradu Koper, Dav-
čna izpostava Koper.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 5. 2002

St 70/2001 S-71232
To sodišče je s sklepom opr. št. St

70/2001 z dne 28. 5. 2002 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Vodavi Trans izvoz-uvoz, transport in
špedicija d.o.o. Koper, Šalara 27, Ko-
per. Terjatev dolžnika v višini 2,081.533,29
SIT, ki jih ima do tujih pravnih oseb in ki je
specificirana v izvedeniškem mnenju izve-
denke Marijane Lepšina z dne 14. 5. 2002,
se izroči Mestni občini Koper, brez prevze-
ma obveznosti.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 5. 2002

St 125/2001 S-71233
To sodišče je s sklepom St 125/2001

dne 28. 5. 2002 zavrnilo predlog za prisil-
no poravnavo in po uradni dolžnosti začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Spektra
d.o.o., Parmova 41, Ljubljana, matična
številka: 5359805, šifra dejavnosti:
51.700.

Za stečajnega upravitelja se postavi do-
sedanja upraviteljica prisilne poravnave Ma-
rina Marinc Pilej 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 listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 9. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002
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St 104/2001 S-71446

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
104/2001 dne 27. 5. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Avico,
d.o.o., podjetje za špedicijo in trgovi-
no, Maroltova 5, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

St 33/97-99 S-71447

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
33/97 z dne 29. 5. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom GP Rudar
Trbovlje p.o., Trg Revolucije 26, Trbov-
lje.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2002

St 13/2002-8 S-71448

1. Z dnem 30. 5. 2002 se začne ste-
čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Hotel Vivat d.o.o., Ulica ob igrišču 3,
Moravske Toplice.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
univ. diplomirani pravnik Miran Žilavec, Ze-
lena ulica 25, Murska Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave za-
četka stečajnega postopka v Uradnem li-
stu Republike Slovenije. Vsaki prijavi je po-
trebno priložiti sodno takso v višini 2% od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.700 SIT in največ 34.000 SIT, in sicer
na žiro račun sodnih taks Okrožnega sodi-
šča v Murski Soboti št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatve delavcev iz drugega od-
stavka 160. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 2. 9. 2002 ob 12. uri pri tem
sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka se dne 30. 5. 2002 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posle-
dice začetka stečajnega postopka nasta-
nejo z dnem, ko je oklic o začetku stečaj-
nega postopka nabit na oglasno desko so-
dišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 5. 2002

St 1/94-101 S-71449

Potrdi se predlog stečajne upraviteljice
osnutka za glavno razdelitev stečajne ma-
se stečajnega dolžnika KZ Kapela, Kapel-
ski vrh 4, Radenci - v stečaju.

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev stečajne mase bo dne 8. 7.
2002 ob 11. uri v razpravni dvorani št. 12
tukajšnjega sodišča.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na Okrožnem so-
dišču v Murski Soboti, v sobi št. 413/IV.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 5. 2002

St 14/2002 S-71450
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika T.Sport, Izdelki za
šport in rekreacijo, d.o.o., Volčja Dra-
ga, Dombrava 1, ki ga zastopa odv. Ana
Jug iz Nove Gorice, izven naroka dne
29. 5. 2002 sklenilo:

Začne se stečajni postopek zoper dol-
žnika T.Sport, Izdelki za šport in rekrea-
cijo, d.o.o., Volčja Draga, Dombrava 1,
matična št. 5986346, št. dejavnosti 36.400
in ki se ga zaradi tega, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajni maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka oziroma je ne-
znatne vrednosti, takoj zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni re-
gister dolžnik preneha in se izbrišejo pred-
hodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom
pri dolžniku.

Premoženje stečajnega dolžnika bo po-
rabljeno za stroške stečajnega postopka ozi-
roma neporabljeni del se izroči Mestni obči-
ni Nova Gorica, brez prevzema obveznosti.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 5. 2002

St 40/2002 S-71451
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 40/2002 sklep z dne 27. 5.
2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Asani Sejfula s.p., Slaščičarstvo, Izlet-
niška ulica 1, Rogaška Slatina (matična
številka 5962284), se začne in takoj za-
ključi v skladu z določili 99/I člena ZPPSL,
saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ni.

2. Odredi se objava sklepa 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: Asani Sejfula s.p.,
Slaščičarstvo, Izletniška ulica 1, Rogaška Sla-
tina (matična številka 5962284), iz pristojne-
ga registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 5. 2002

St 96/2001 S-71452
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Start Svetovalna hiša
d.o.o., Ljubljana za dne 1. 7. 2002 ob
13.15 v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD

MARIBOR

Srg 4145/2000 Rg-10202
Družba Vino Vanessa, proizvodnja, tr-

govina in storitve d.o.o., Rošpoh 77,
Kamnica, reg. št. vl. 1/7027-00, katere
družbenica je Meinl Jeanette Virginia, Dos-
tojewskij Gasse 20, Dunaj, Avstrija, po skle-
pu družbenikov družbe z dne 15. 9. 2000
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Meinl Jea-
nette Virginia.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodi-
šču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Preklicujemo štampiljko podjetja z nasled-
njo vsebino: EMBA, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Bled, 4260 Bled, Kajuhova
1. Ob-71024

Priglasitveni list

Blažič Franc s.p., Izdelovanje drobnih le-
senih predmetov, Baznikova 35, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 28-0568/94, ma-
tična št. 5701056, izdan dne 13. 5. 1994.
gnp-89056

Černič Otedo, Vesna 8, Portorož - Porto-
rose, obrtno dovoljenje,
št. 01601/1178/00-50/1995. gnt-88702

Eferl Franc, Pri šoli 45, Bresternica, obrtno
dovoljenje, št. 048487/3597/00-74/1995.
gnu-88676

Grah Jožef s.p., Soboška ulica 17, Mur-
ska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 058244/1656/01-46/1996, izdana dne
6. 3. 1995. gnc-89073

Herženjak Boštjan, Počehova 14/a, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-4856/96, izdan dne 15. 7. 1998.
gng-88790

Jelenc Jože, Rozmanova 8, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 25-0597/94, iz-
dan dne 30. 12. 1994. gnp-89106

Klečina Berislav, Jakčeva ulica 30, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju,
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št. 071753/3040/01-36/2001, izdana dne
18. 5. 2001. gnk-89086

Koren Marko, Dekani 85, Dekani, priglasi-
tveni list, opravilna št. 17/II/3-1616/1994,
izdan dne 31. 12. 1994. gnf-88866

Koren Marko, Dekani 85, Dekani, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 016737/0862/00-27/1995 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gns-88578

Kovič Alojzij, Stara cesta 6, Domžale, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-1872/96, iz-
dan dne 1. 4. 1996. gnj-88562

Krušec Ana, Golo Brdo 9, Medvode, pri-
glasitveni list, opravilna št. 27-149/95, mat.
št. 5425503, izdan dne 1. 1. 1995.
gnd-88818

Madronič Ivanka, Prelesje 10, Stari trg ob
Kolpi, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0234/94, izdan dne 6. 5. 1994.
gnu-88576

Mikec Dušanka s.p., Kamnje 16, Šentru-
pert, priglasitveni list, opravilna
št. 0570200/94, izdan dne 9. 6. 1994.
gnh-88889

Mlakar Martin, Tacenska cesta 94, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056617/4919/01-37/1998, izdana dne
1. 9. 1998. gni-88588

Podvratnik Martin s.p., Servis in montaža
telekomunikacijskih naprav, Dragomerška ce-
sta 23, Brezovica pri Ljubljani, odločbo o obrt-
nem dovoljenju,
št. 009510/0204/00-70/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gno-89082

Poklukar Branko, Sp. Gorje 124, Zgornje
Gorje, priglasitveni list, opravilna
št. 44-0481/94, izdan dne 14. 9. 1994.
gnb-88670

Prapertnik Marko, Puščava 13, Lovrenc
na Pohorju, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 066230/0948/01-78/1996, izdana dne
4. 3. 1993. gno-88582

SGP GORICA d.d., Erjavčeva 19, Nova
Gorica, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 004876/3064/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnv-88825

SGP KOGRAD IGEM GOK d.o.o., Dobja
vas 186, Ravne na Koroškem, obrtno dovo-
ljenje, št. 061352/09000/01-55/1999.
gnt-89027

Stanković Dragan, Sečovlje 50, Sečovlje -
Sicciole, odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 5 9 7 9 8 / 1 3 0 0 3 / 0 1 - 5 0 / 1 9 9 8 .
gnv-89025

Štangelj Janez, Šegova ulica 1, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1322-94, izdan dne 28. 6. 1994.
gnn-88758

Štangelj Janez, Šegova ulica 1, Novo me-
sto, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 012809/2104/00-48/1995 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gnm-88759

Topolovec Franci, Janževa gora 18/c, Sel-
nica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna
št. 068-0137/94, izdan dne 4. 5. 1994.
gnp-88781

Udovč Janez, Na gmajni 17, Mengeš, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-1028/94, iz-
dan dne 15. 11. 1994. gnb-88745

Vidović Pero, Ulica svobode 14, Piran -
Pirano, obrtno dovoljenje,
š t .   0 1 3 3 8 8 / 0 7 0 8 / 0 0 - 5 0 / 1 9 9 5 .
gne-88792

Zelko Jožef, Lipovci 67/a, Beltinci, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,

št. 000827/1035/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnq-89105

Žefran Nada, Slavka Gruma 18, Novo me-
sto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1609-95, izdan dne 10. 5. 1995 in
10. 12. 1997. gnq-88580

Potne listine

Bečkanović Tadeja, Vodnikova 8, Bohinj-
ska Bistrica, potni list, št. BA 621536.
gnc-88794

Besedič Ines, Polje, Cesta XXXII/47, Ljub-
ljana-Polje, potni list, št. BA 994817, izdala
UE Ljubljana. gng-88890

Bitenc Silva, Jelovška ulica 5, Radovljica,
potni list, št. BA 134399. gne-88996

Bizjak Bogomir, Črešnjevc 67, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. AA 379473.
gnj-88912

Bjedov Željko, Šalovci 43, Šalovci, potni
list, št. BA 803222, izdala UE Murska Sobo-
ta. gno-88632

Božič Dejak Saška, Staretov trg 9, Šmar-
tno pri Litiji, potni list, št. BA 366244.
gnw-88749

Brezovar Marijan, Flandrova 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 305186, izdala UE Ljubljana.
gnc-89044

Buvač Mario, Titova 47, Jesenice, potni
list, št. BA 941548. gnn-88933

Cerar Emil, V Murglah 55, Ljubljana, potni
list, št. BA 488036, izdala UE Ljubljana.
gnh-89014

Černovšek Juš, Kotlje 88, Kotlje, potni
list, št. BA 822561, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnp-88831

Črnologar Slavica, Šentpavel 8/a, Ljublja-
na-Dobrunje, potni list, št. AA 590067.
gnm-88684

Dajčman Majda, Močna 17, Pernica, pot-
ni list, št. BA 297930. gnw-88824

Derganc Veselko Maša, Mestni trg 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 899243.
gnq-88680

Dora Marjan, Razlagova 24/a, Murska So-
bota, potni list, št. BA 451085, izdala UE
Murska Sobota. gnb-88724

Drobnjak Vladimir, Podbrežna 6, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 288870.
gny-89047

Đerković Ljiljana, Strossmayerjeva 13, Ma-
ribor, potni list, št. AA 674936. gno-88882

Frank Uroš, Resljeva cesta 42, Ljubljana,
potni list, št. AA 709388, izdala UE Ljubljana.
gng-88840

Gabor Doris, Rakičan, Prešernova 38,
Murska Sobota, potni list, št. BA 837324,
izdala UE Murska Sobota. gnp-88631

Gregorčič Alojz, Preloge 16/a, Mokronog,
potni list, št. AA 441730, izdala UE Trebnje.
gnc-89069

Grzinčič Goran, Okrogarjeva ulica 7, Ce-
lje, potni list, št. BA 552415. gnp-88931

Hajdaraj Visar, Gasilska cesta 15, Ljublja-
na, potni list, št. CA 35950, izdala UE Ljublja-
na. gny-89097

Hedl Jožica, Drnovo 16, Leskovec pri Kr-
škem, potni list, št. AA 883138, izdala UE
Krško. gnc-88644

Javornik Lilijana, Čadram 61, Oplotnica,
potni list, št. P 323904. gnu-88951

Jug Mojca, Rogaška cesta 35, Ptuj, potni
list, št. BA 694096. gny-88897

Jusufi Mensur, Šišenska cesta 34, Ljublja-
na, potni list, št. AA 979455, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-88723

Katona Igor, Hrenova ulica 17, Ljubljana,
potni list, št. BA 414355, izdala UE Ljubljana.
gng-89090

Keršmanc Tone, Bevke 68, Vrhnika, potni
list, št. BA 712064. gnj-88612

Kokalj Robert, Polje, Cesta VI/8, Ljublja-
na-Polje, potni list, št. BA 885446, izdala UE
Ljubljana. gnu-88651

Kolarič Rok, Vaška pot 1, Ljubljana, potni
list, št. BA 883063, izdala UE Ljubljana.
gnz-88921

Kolenc Mladen, Lokavec 64, Ajdovščina,
potni list, št. CA 018524, izdala UE Ajdovšči-
na. gny-88922

Koren Katja, Bevkova ulica 39, Ankaran -
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI
145045, izdala UE Koper. gnz-88946

Koren Žiga, Ribno, Savska cesta 50, Bled,
potni list, št. CA 21425. gnb-88945

Kovačevič Renata, Koželjskega 7, Vele-
nje, potni list, št. BA 785963. gny-89072

Kroflič Natalija, Zadobrova 90, Škofja vas,
potni list, št. AA 902251. gnp-88806

Kršul Ruža, Podgorska cesta 61, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 192664, izdala UE
Slovenj Gradec. gnz-88821

Kuzmič Igor, Ritterstr. 8, D-7116 Gar-
tringen, potni list, št. AA 571041.
gnw-88649

Lah Luka, Steletova 25, Kamnik, potni list,
št. BA 809684, izdala UE Kamnik. gnl-88710

Lah Tanja, Steletova 25, Kamnik, potni
list, št. AA 696612, izdala UE Kamnik.
gnk-88711

Lazovski Valentina, Pod Škabrijelom 52,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 111570, izdala UE Nova Gorica.
gnr-88929

Mahmutović Safet, Društvena 22, Ljublja-
na, potni list, št. BA 800068, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-88891

Mahmutović Zineta, Društvena 22, Ljublja-
na, potni list, št. BA 000521611, izdala UE
Ljubljana. gnd-88893

Markovic Vida Ana, Celovška cesta 99/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 933117, izdala UE
Ljubljana. gnp-88731

Mom Angelca, Ul. heroja Šlandra 25, Ma-
ribor, potni list, št. BA 295770. gng-88765

Muzga Irma, Sostrska cesta 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 245898, izdala UE Ljubljana.
gng-88990

Nemoda Anica, Kupališna 14/a, Sveto-
zar Miletić, potni list, št. AA 375972.
gni-88992

Nemoda Peter, Kupališna 14/a, Svetozar
Miletić, potni list, št. BA 178670. gnj-88991

Opravž Vlado, Ulica 11. novembra 6, Le-
skovec pri Krškem, potni list, št. AA 476094,
izdala UE Krško. gni-88813

Oraščanin Senad, Prešernova 28, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 775217. gno-88636

Pavlovič Boris, Sečovlje 144, Sečovlje -
Sicciole, potni list, št. P00111786.
gnc-88944

Peric Bernard, Preserje pri Komnu 2/b,
Komen, maloobmejno prepustnico, št. AI
077747, izdala UE Sežana. gnf-88766

Pijuković Adnan, Kidričeva cesta 57, Vele-
nje, potni list, št. CA 025235. gnq-88755
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Pintarič Tomaž, Pod cvingarjem 10, Do-
lenjske Toplice, potni list, št. AA 758108.
gnb-88720

Pirnat Anton, Prapreče 17, Vransko, potni
list, št. AA 302102. gnn-88633

Plemelj Biserka, Cesta na Bokalce 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 800279, izdala UE
Ljubljana. gnl-89060

Plemelj Slavka, Cesta na Bokalce 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 292614, izdala UE
Ljubljana. gnj-89062

Ratko Vincenc, Gornji Črnci 20, Cankova,
potni list, št. BA 355103, izdala UE Murska
Sobota. gnw-88924

Samardžič Karmen, Cesta ob barju 84,
Škofljica, potni list, št. BA 949236, izdala UE
Ljubljana. gnb-89095

Smodej Rok, Šmartno v Rožni dolini 39/c,
Celje, potni list, št. BA 661183. gnj-88637

Smrtnik Gregor, Pod Supotom 25, Brezo-
vica pri Ljubljani, potni list, št. BA 814393,
izdala UE Ljubljana. gns-89028

Stergar Igor, Ulica Hermana Potočnika 35,
Ljubljana, potni list, št. BA 454520, izdala UE
Ljubljana. gni-88838

Šećiri Enver, Koroška cesta 47, Maribor,
potni list, št. BA 977527. gne-89067

Štamcar Emil, Ul. Oktobrske revolucije 47,
Izola - Isola, potni list, št. P 83067, izdala UE
Izola. gng-88565

Štamcar Emil, Ul. Oktobrske revolucije 47,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
83422, izdala UE Izola. gnf-88566

Trobiš Marjan, Virštanj 36/a, Podčetrtek,
potni list, št. BA 600356, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnl-88635

Trontelj Simona, Levčeva ulica 14, Men-
geš, potni list, št. AA 450712, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-89084

Urbič Sandi, Premrlova 12, Izola - Isola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 980, izdala
UE Izola. gny-88822

Valenčak Borut, Partizanska cesta 36,
Oplotnica, potni list, št. P206648. gnv-88950

Valetanlić Sanela, Kamna Gorica 60, Kam-
na Gorica, potni list, št. BA 691608.
gnw-88949

Velkovski Leon, Linhartova 8, Celje, potni
list, št. BA 997376. gnv-89000

Vidaković Tomo, Flandrova 17, Ljubljana,
potni list, št. BA 798910, izdala UE Ljubljana.
gnl-89110

Vinazza Lancner Aleksandra, Bilje 48, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119219, izdala UE Nova Gorica. gns-88828

Vintar Mateja, Omersova 75, Ljubljana,
potni list, št. BA 664188, izdala UE Ljubljana.
gnx-88798

Vizantin Lidija, Košaki, Košaški dol 99, Ma-
ribor, potni list, št. P00406603. gnv-88575

Zorko Budin, Miren 16/a, Miren, potni list,
št. AA 354368, izdala UE Nova Gorica.
gno-88832

Zorman Erika, Hrastovec v Slovenskih go-
ricah 17, Lenart v Slov.goricah, potni list, št.
BA 94716. gnc-88619

Zupančič Aleš, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 34383, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-88589

Žagar Špela, Kovačičeva 4, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 91585. gnw-89049

Žibret Danijel, Dunajska cesta 115, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 55154, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-88647

Žvegla Petra, Gasilska cesta 23, Grosup-
lje, potni list, št. BA 759558, izdala UE Gro-
suplje. gnz-89046

Osebne izkaznice

Alibašić Vahida, Parmova 9, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 998473. gnz-88696

Anžlovar Yolanda, Janežičeva 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 703007.
gnv-88750

Barlič Julijana, Za krajem 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 731396. gnw-88699

Bauman Anica, Podgorje 34/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 336592. gnh-88668

Beč Franjo, Pobreška c. 38, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 19448 - za tujca.
gnu-89001

Berce Mojca, Podlubnik 40, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 9918. gnk-88736

Berne Sabina, Tržaška 55/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 702934. gnu-88801

Bitenc Marko, Polje, Cesta XXVI/5b, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 65873.
gnf-88916

Blaganje Tea, Zelena pot 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1055976. gnj-88837

Bolkovič Darja, Stročja vas 94, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 910750. gnx-88823

Bornšek Saška, Sp. Starnice 29, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št. 248222.
gnt-89052

Borovšak Alenka, Zdravkova ulica 18, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 248559.
gnm-88884

Božičević Daša, Cesta na Markovec 63,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 24305. gnd-88618

Brancelj Alenka, Na gaju 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 142548. gnc-88994

Brancelj Nejc, Na gaju 7, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 896807. gnd-88993

Brodnik Magdalena, Ponikve 30, Vi-
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico,
št. 404515. gnc-89094

Cifer Janez, Marijanci 59/c, Martjanci,
osebno izkaznico, št. 559458. gny-88722

Černe Senad, Polje VIII/2, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 976773. gnc-88819

Černec Katja, Ob železnici 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1105628. gnu-88726

Dokl Ivan, Košeninova 6, Ruše, osebno
izkaznico, št. 542609. gnt-88727

Dražič Vasa, Ob Suhodolnici 35, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 424716.
gng-88940

Dujc Lena, Dolga reber 4, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 1033079.
gnl-88935

Eržen Martin, Platiševa 31, Cerkno, oseb-
no izkaznico, št. 258681. gnh-89064

Ferjan Jože, Lavrica, Kamnikarjeva ulica
60, Škofljica, osebno izkaznico, št. 94624.
gnb-88895

Filipčič Žarko, Šmarje pri Sežani 72, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 547700.
gng-88665

Flis Marija, Ihan, Goričica 21, Domžale,
osebno izkaznico, št. 499880. gnf-89066

Forjan Siniša, Brodarjeva 28, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 121593. gni-88763

Fritsch Fedor, Linhartova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 305034. gnr-88904

Gavez Helena, Ivana Regenta 4, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 1080876.
gnx-89048

Glač Jože, Cesta 40/a, Videm-Dobrepo-
lje, osebno izkaznico, št. 14353. gno-88707

Glušič Stanislava, Cesta talcev 18, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 212540.
gnh-88939

Golič Ludvik, Roška ulica 4, Domžale,
osebno izkaznico, št. 286166. gno-89032

Goljevšček Vojko, Gregorčičeva ulica 12,
Kanal, osebno izkaznico, št. 21278.
gne-88617

Gomboc Jožef, Gerlinci 109, Cankova,
osebno izkaznico, št. 23347. gno-88932

Gorjup Domen, Pavšičevo naselje 17, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 906066.
gnn-89058

Gregorčič Anton, Knezov štradon 22/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 354086.
gnh-88864

Habjan Miha, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 918290. gnu-89051

Hajda Haidar, Orahovac, Kosovo, osebno
izkaznico, št. 760516. gnx-88848

Hedl Dimitrij, Sp. Vižinga 13, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 842562.
gnl-88660

Horvat Stanislav, Gomilica 58/b, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 761413. gnv-88925

Hoti Nazmi, Leška cesta 13/a, Mežica,
osebno izkaznico, št. 260852. gnt-88652

Hotko Anica, Kapele 37, Kapele, osebno
izkaznico, št. 786344. gnt-89002

Hrovat Uroš, Koroška 2/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 153725. gnq-88730

Humar Stojan, Gubčeva 7, Kranj, osebno
izkaznico, št. 237955. gnj-88812

Ibraimović Igor, Drobočnik 15, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 261656.
gnz-88721

Iskra Rastislav, Gostičeva ulica 5, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 1761. gno-89007

Jagodic Viktor, Partizanska cesta 40, Škof-
ja Loka, osebno izkaznico, št. 1072372.
gnf-88841

Jamšek Jože, Ribnik 23, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 424728. gnv-89075

Jenič Anica, K Roku 23, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 155323. gne-88942

Jerak Andrej, Menardova 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 888913. gnv-88650

Jeršin Saša Aleksander, Zelena pot 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 24968.
gnw-88953

Jovan Mojca, Goriška ulica 10, Celje,
osebno izkaznico, št. 57908. gnn-88583

Kamnikar Aleksandra, Podpeška 19, Bre-
zovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 1070390. gnu-89026

Kenda Stanislav, Štjak 30, Štanjel, oseb-
no izkaznico, št. 748912. gnq-88930

Kepic Maja, Šentvid 26, Lukovica, oseb-
no izkaznico, št. 25168. gnn-89083

Kolenc Gregor, Ul. Kozjanskega odreda
4, Celje, osebno izkaznico, št. 293512.
gnm-88809

Koler Klavdija, Šolska 15, Spodnja Idrija,
osebno izkaznico, št. 264573. gns-88878

Koren Anton, Dupleška cesta 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 351889. gnr-89054

Koren Žiga, Ribno, Savska cesta 50, Bled,
osebno izkaznico, št. 192852. gnh-88943

Košir Jožko, Gor. Lokvica 24, Metlika,
osebno izkaznico, št. 567335. gny-88622

Koštomaj Stanko, Cesta v Tomaž 6, Voj-
nik, osebno izkaznico, št. 1139652.
gnk-88836
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Koštomaj Žigon, Cerovec 20/a, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 369015. gnj-88937

Kotnik Rudolf, Šaranovičeva 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 737074. gnn-88808

Kralj Mitja, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 385230. gnk-88861

Krašovec Suzana, Belokranjska cesta 29,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 326669.
gnq-88830

Krebelj Ljudmila, Celovška cesta 134,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 672470.
gnc-88894

Kržič Jože, Podpeč 18, Preserje, osebno
izkaznico, št. 780153. gnw-89024

Kunstek Damjan, Krimska ulica 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 215051.
gno-88682

Lazovski Valentina, Pod Škabrijelom 52,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 329400.
gns-88928

Lendero Damijan, Ulica Željka Tomija
41/a, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 739466. gnm-88709

Lušnik Terezija, Ul. Šercerjeve brigade 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 633363.
gnx-88998

Majcen Marjan, Pacinje 27/a, Dornava,
osebno izkaznico, št. 671104. gnf-88941

Marić Živana, Beethovnova ulica 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 298193.
gny-88847

Matijašić Vuk Andrijana, Prečna ulica 5,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 329309.
gnm-89059

Maučec Matija, 27. aprila 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 764487. gnm-88784

Medvešek Miro, Rodičeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1090588. gni-88863

Micevski Marija, Lovska 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 679355. gny-88947

Mihelj Duško, Športna ulica 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 944838. gnb-88795

Mikeln Matjaž, Novinarska ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 751401.
gnu-89101

Milašinović Silvana, Preglov trg 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 564051.
gnm-89034

Mlinarič Božidar, Pecelj 69, Buče, oseb-
no izkaznico, št. 68319. gnq-88880

Modic Bogomir, Cesta v gorice 12/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 887478.
gnm-89109

Murgelj Ivan, Cankarjeva 1, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 547046. gni-88938

Muršec Janez, Cesta 8. avgusta 15, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1033811. gnu-88630

Naglič Janez, Na zelenici 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 837028. gnp-88581

Narobe Janez, Ulica Rašiške čete 19, Tr-
zin, osebno izkaznico, št. 777519.
gnx-88648

Njivar Sandi, Črmlja 18, Trnovska vas,
osebno izkaznico, št. 940827. gnv-88625

Novak Sašo, Zg. Pirniče 115, Medvode,
osebno izkaznico, št. 254619. gnn-88608

Novak Vojko, Dolnji Zemon 83/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 528716.
gnn-88833

Oblak Klemen, Sava 52, Sava, osebno
izkaznico, št. 241169. gnh-89089

Obranovič Tomaž, Kajuhovo 26, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 241262. gns-89003

Otavnik Matjaž, Jesenkova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 677667. gng-88715

Ovsenik Maja, Kersnikova ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 222832.
gnn-88658

Pahor Marija, Krožna cesta 10, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 715819.
gnc-88719

Pajntar Andrej, Gortanova 27, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 298589.
gnr-88629

Peteršič Alenka, Dornava 66, Dornava,
osebno izkaznico, št. 42181. gnx-88623

Planko Dragan, Gozdna ulica 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. 131148. gnk-88761

Popič Rok, Ot. Vrh 80/a, Šentjanž pri Dra-
vogradu, osebno izkaznico, št. 930785.
gnh-88664

Potočan Damijan, Vinogradna 3, Zreče,
osebno izkaznico, št. 163847. gnj-88762

Prokofjev Alojzija, Ptujska 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 382562. gns-88753

Puc Katarina, Ul. Gubčeve brigade 120,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 296975.
gnb-88645

Radanovič Katarina, Vrhje 75, Kapele,
osebno izkaznico, št. 677094. gnt-88927

Radić Milan, Pernovo 4/a, Žalec, osebno
izkaznico, št. 229702. gnq-88805

Rajhard Jana, Janežičeva 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 744013. gnm-88659

Rauber Stanislav, Grablovičeva 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 459199.
gng-89040

Rauch Ivana, Golnik 155, Golnik, osebno
izkaznico, št. 134345. gnl-88585

Regoršek Ana, Betnavska cesta 49, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 463576.
gnq-88934

Repič Alen, Veluščkova 1, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 592926.
gnk-88936

Robežnik Janez, Kočevska cesta 2, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 203892.
gns-89053

Ružnič Jasmin, Brilejeva 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 596227. gnz-88746

Sadar Milan, Dolenjska cesta 139, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1050750.
gnf-88691

Sandić Božidar, Partizanska 45, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 286975.
gny-88747

Seljak Andrej, Cesta prekomorskih brigad
23, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 166751. gnz-88621

Sirk Marija, Zg. Velka 75, Zgornja Velka,
osebno izkaznico, št. 542903. m-574

Sitar Frančišek, Stožice 23/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1150722. gnn-88858

Skubic Jernej Milan, Pot na debeli hrib
55, Škofljica, osebno izkaznico, št. 746675.
gni-88563

Sladič Anton, Ulica Hermana Potočnika
27, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1052633. gnr-88804

Slak Aleš, Strahinj 48, Naklo, osebno iz-
kaznico, št. 310713. gne-88767

Somrak Aleš, Na gmajni 4, Vitanje, oseb-
no izkaznico, št. 384292. gnp-88881

Srnel Marjan, Vojsko 18, Vodice, osebno
izkaznico, št. 565825. gnt-89077

Sulič Denis, Prvačina 53/a, Prvačina,
osebno izkaznico, št. 1014657. gnu-88826

Ščukovt Edvard, Vrtojbenska 17, Šempe-
ter pri Gorici, osebno izkaznico, št. 707919.
gnu-88626

Šesek Teja, Frankovo naselje 159, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 151696.
gnb-88620

Šešok Dušan, Slomškova ulica 23, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 11953.
gng-88915

Škorc Matija, Grablovičeva 38, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 790712.
gnb-88920

Škulj Alojzij, Cesta na Svetje 5, Medvode,
osebno izkaznico, št. 530711. gnd-88768

Šneider Janko, Grajena 50, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 372722. gnk-89061

Šober Božidara Doroteja, Nova Loka
23/a, Črnomelj, osebno izkaznico,
št. 1042463. gnw-88728

Šoško Anton, Sobenja vas 34, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 611222. gnd-89068

Špoljarič Branko, Nasipi 8, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 471454. gni-88988

Šraj Inti, Jamova cesta 50, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 173554. gno-88957

Štamcar Emil, Ul. Oktobrske revolucije 47,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 966088.
gnh-88564

Šušterčič Dušan, Cesta v zgornji log 115,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 212302.
gnj-88862

Šutić Davor, Bertoki, Markova 50, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 260940.
gnx-88923

Ternifi Mustapha Safa, Celovška cesta
125, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 1056810. gnm-88734

Valjavec Lea, Murnova 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 271046. gnj-88712

Vede Matilda, Slovenska 39, Maribor,
osebno izkaznico, št. 73727. gnr-88579

Velišček Erika, Gorenje polje 35, Deskle,
osebno izkaznico, št. 938671. gnc-88744

Verdelli Boštjan Sebastian, Gosposvetska
19, Kranj, osebno izkaznico, št. 320024.
gnt-88577

Vergan Ivan, Ilovci 31, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 1027428. gno-89057

Vičič Marija, Drenikova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 209559. gne-88717

Vižintin Mario, Škocjan 34/d, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 420984.
gnt-88627

Volf Danica, Kidričeva 7, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 690146. gne-88646

Zadel Bojana, Bolkova ulica 54, Radom-
lje, osebno izkaznico, št. 26865. gne-89042

Zajec Matjaž, Cesta v Šmartno 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 547389.
gnr-89029

Zdovc Gregor, Rafolče 16/a, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 48666. gnr-88954

Žalik Marjan, Žorgova ulica 73, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 129094. gnh-88614

Žibert Milena, Prijateljeva 10, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 606191. gnw-88999

Vozniška dovoljenja

Adamlje Nevija, Marnova 31/a, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
558345, izdala UE Zagorje. gnj-88662

Agošton Saša, Černelavci, Slovenska 39,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 27227. gny-88872
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Andrejčič Stanko, Kanalski vrh 12/a, Ka-
nal, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 24606. gnn-88883

Arh Erik, Titova 22, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1508771, izdala
UE Jesenice. gnx-88777

Arnuš Branko, Stročja vas 19/b, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
120110, reg. št. 30045, izdala UE Ptuj.
gnv-88875

Bahovec Boštjan, Karlovška cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1190185, reg. št. 199867, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-88911

Balič Darja, gradnikove brigade 59, No-
va Gorica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 43/2002.
gng-88590

Banfić Danijel, Sp. Grušovlje 24, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1044733, izdala UE Žalec.
gnh-88814

Barlič Julijana, Za krajem 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 391576,
reg. št. 33749, izdala UE Ljubljana.
gnx-88698

Batis Miha, Trdinova ulica 2, Trzin, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1424547,
reg. št. 35597, izdala UE Domžale.
gng-88615

Benčič Anton Peter, Nova cesta 9, Diva-
ča, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 8972, izdala UE Sežana. gnz-88871

Boh Jože, Glinškova ploščad 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1164123, reg. št. 41957, izdala UE Ljublja-
na. gnq-89080

Borovšak Alenka, Zdravkova ulica 18, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
494856, reg. št. 88613. gnl-88885

Brancelj Alenka, Na gaju 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1284932,
reg. št. 226193, izdala UE Ljubljana.
gnb-88995

Brantuša Peter, Brestovec 15, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10986, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-88661

Brbre Pavlina, Ul. dr. Štefke Hribar, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4194, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-88886

Brglez Borut, Ulica Janeza Šmida 14, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 461664, izdala UE Jesenice. gnt-88877

Brodnik Magdalena, Ponikve 30, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1232438, reg. št. 20568, izdala
UE Grosuplje. gnd-89093

Brodschneider Aleš, Koroška ulica 7, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1522901, reg. št. 9761. m-573

Brulec Marjetka, Masarykova cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 888604, reg. št. 30891, izdala UE Ljublja-
na. gnw-89074

Burzić Izet, Ostrožac, BIH, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 981335, reg.
št. 17071. gnt-88756

Cigler Urška Nina, Ulica Tončka Dežmana
6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
227666, reg. št. 40563, izdala UE Kranj.
gnv-88850

Čeh Jana, Nabrežna ulica 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 575083,

reg. št. 55799, izdala UE Maribor.
gnp-89006

Ćatipi Gazmewd, Titova ulica 58, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13187, iz-
dala UE Laško. gng-88815

Dežman Adolf, Gubčeva 35/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
673345, reg. št. 30341. gnq-89005

Dežman Terezija, Gubčeva 35/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 669729,
reg. št. 34126. gnr-89004

Dolinšek Irena, Vrtna ulica 9, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 607571, izdala UE Žalec. gnd-88718

Donoša Jure, Gosposka ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 513556,
reg. št. 192138, izdala UE Ljubljana.
gnk-89036

Edhemović Inda, Bolnička 28, Sarajevo,
BIH, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482411, reg. št. 240805, izdala UE Ljublja-
na. gny-88797

Erker Tit Andrej, Rimska cesta 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352571, reg. št. 215691, izdala UE Ljublja-
na. gni-88713

Faletič Avguštin, Perati 8, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 000935496, izdala UE
Tolmin. gnb-88695

Ferjan Jože, Lavrica, Kamnikarjeva ulica
60, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 44205, reg. št. 69153, izda-
la UE Ljubljana. gnz-88896

Filipović Mirko, Cesta komandanta Stane-
ta 32, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1164927, reg. št. 218517, izdala UE
Ljubljana. gnw-88899

Fink Domen, Trča vas 21, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 38922, iz-
dala UE Novo mesto. gnj-88687

Furlan Boštjan, Hruševica 25, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17115, izdala
UE Sežana. gnd-89018

Gligorov Nikola, Cankarjeva 9, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22941,
izdala UE Nova Gorica. gni-89013

Gomilšek Vanja, II. prekomorske 20/a, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 25722. gnw-88599

Govedič Matjaž, Mali Breg 1/a, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12346. gnu-88876

Grilj Boštjan, Vir, Stritarjeva 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1468494, reg. št. 31501, izdala UE Domža-
le. gnz-89096

Guzej Žare, Regentova 24, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm, BGH,
reg. št. 1620, izdala UE Piran. gns-88603

Horvat Solina Lucija, Cankarjeva 1, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8204, izdala UE Črnomelj. gnr-88879

Jagodic Viktor, Partizanska cesta 40,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9882, izdala UE Škofja Loka.
gne-88842

Jakljevič Anton, Poštna ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1229646, reg. št. 42071, izdala UE Maribor.
gnn-88908

Jakolič Sebastjan, Krčevina pri Vurbergu
58, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39200, izdala UE Ptuj. gnz-88596

Jakšič Dušan, Župančičeva cesta 24, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

415757, reg. št. 14981, izdala UE Grosup-
lje. gnc-88919

Jamšek Jože, Ribnik 23, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6847, izda-
la UE Trbovlje. gnu-89076

Jančič Bojan, Grošljeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 842256,
reg. št. 68097, izdala UE Ljubljana.
gnp-88906

Jelen Matej, Betajnova 65, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14367, iz-
dala UE Vrhnika. gnm-88909

Jenko Jan, Zgornje Pirniče 89/d, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1233929, reg. št. 223253, izdala UE Ljublja-
na. gnw-88774

Jeromel Mitja, Straže 37, Mislinja, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14191, izdala
UE Slovenj Gradec. gny-88597

Jevšnik Milena, Svetelka 7, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4234,
izdala UE Šentjur pri Celju. gni-88638

Kanurić Zuhdija, Frankovo naselje 166,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20793, izdala UE Škofja Loka.
gnr-88654

Kastelic Franc, Sr. Grčevje 62, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24020, iz-
dala UE Novo mesto. gnq-88688

Kastelic Frančiška, Mali Lipoglav 2, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545577, reg. št. 134988, izdala UE Ljublja-
na. gnd-88643

Keršmanc Tone, Bevke 68, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12743, izdala
UE Vrhnika. gnk-88611

Klander Petra, Dolsko 107, Dol pri Ljublja-
ni, preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 45/2002. gny-88697

Knap Franc, Dolnji Slaveči 111, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 00742. gnx-88873

Kobetič Mateja, Moša Pijade 4, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9469,
izdala UE Črnomelj. gnm-88634

Kolenc Gregor, Ul. Kozjanskega odreda
4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 42177. gnl-88810

Kolšek Igor, Ferkova ulica 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
915804, reg. št. 73575, izdala UE Maribor.
gnb-89070

Kopač Maletič Danica, Kalanova ulica 1,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1107873, reg. št. 103496, izdala UE Ljub-
ljana. gny-88997

Korenč Tadeja, Ravnik pri Hotedršici 4,
Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6533, izdala UE Logatec. gnt-89102

Kos Sonja, Cankarjeva ulica 24, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000161221, reg. št. 1411, izdala UE
Lenart. gnu-88605

Kostelec Robert, Drašiči 59, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 0803213,
reg. št. 3179, izdala UE Metlika. gnv-88600

Kotar Rado, Podsabotin 32, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35696, izdala
UE Nova Gorica. gnc-88594

Kotnik Rudolf, Šaranovičeva 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFG, št. 2250.
gno-88807

Kragelj Lea, Kapalniška pot 4, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1366499, reg. št. 234372, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-88586
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Krajnc Miro, Zadobrova 109, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42499. gnx-88948

Kralj Mitja, Vogelna ulica 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1609238,
reg. št. 65533, izdala UE Ljubljana.
gnl-88860

Kralj Silvo, Spuhlja 131, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. ABCGH, št. 29722, izdala UE
Ptuj. gnh-88689

Kresević Peter, Jasen 24, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 8245.
gni-88888

Križanič Franjo, Trampuževa iulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
414278, reg. št. 105305, izdala UE Ljublja-
na. gnq-88855

Kršul Nikola, Podgorska cesta 61, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16865, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-88690

Kržič Jože, Podpeč 18, Preserje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1501935,
reg. št. 218744, izdala UE Ljubljana.
gnj-89012

Kunšek Bojan, Orešje nad Sevnico 26/a,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1599970, reg. št. 6962. gnz-89071

Kvar Robert, Lasigovci 2, Polenšak, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33686, iz-
dala UE Ptuj. gnb-88770

Lamut Ana, Vrečkova 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1552393, reg.
št. 55524, izdala UE Kranj. gns-89103

Lancoš Karmen, Cesta v mestni log 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1137766, reg. št. 100247, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-88849

Logar David, Bukovska vas 48, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, št. 6640.
gng-89065

Mali Janez, Letence 14, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 641312, reg.
št. 8570, izdala UE Kranj. gnp-89081

Marić Živana, Beethovnova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252465, reg. št. 190927, izdala UE Ljublja-
na. gnz-88846

Markovič Marija, Drča 1, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 34854, izdala UE
Novo mesto. gnr-89079

Matič Marko, Miklošičeva 10, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19159, iz-
dala UE Ptuj. gni-88788

Mencin Hermina, Mladinska ulica 73, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973328, reg. št. 143500, izdala UE Ljublja-
na. gnu-88851

Mikeln Matjaž, Novinarska ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1251376, reg. št. 72906, izdala UE Ljublja-
na. gnv-89100

Milavec Istok, Jarška cesta 73, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1013625, reg. št. 183970, izdala UE Ljublja-
na. gnf-88791

Milojevič Mojca, Cankarjeva 22, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41697, izdala UE Nova Gorica.
gne-88592

Motoh Aleš, Slomškova 11, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14859,
izdala UE Brežice. gnc-88669

Mujčin Begajeta, Pokopališka ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

770003, reg. št. 174578, izdala UE Ljublja-
na. gny-88772

Murgelj Ivan, Cankarjeva 1, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 07380. gnj-88887

Murovec Marko, I. Regenta 6, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36746. gnu-88776

Muzga Irma, Sostrska cesta 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 767796,
reg. št. 67587, izdala UE Ljubljana.
gnh-88989

Nelec Matjaž, Celovška cesta 264, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1120458, reg. št. 20294, izdala UE Škofja
Loka. gne-88892

Novak Marko, Knafljev trg 11, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7982, iz-
dala UE Ribnica. gnj-89087

Novak Simon, Križ 70/a, Kamnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 20431, izdala UE
Kamnik. gnp-89031

Oblak Klemen, Sava 52, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1432838, izdala
UE Litija. gni-89088

Obolnar Peter, Račica 4, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1432572, izdala UE Litija. gnz-88796

Obranovič Tomaž, Kajuhovo naselje 26,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8323, izdala UE Kočevje. gnm-89009

Oček Mateja, Slivnica, Ob nadvozu 25,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1277941, reg. št. 104714. gne-88667

Okorn Jože, Levarjeva ulica 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
484672, reg. št. 98522, izdala UE Ljubljana.
gnx-88773

Otavnik Matjaž, Jesenkova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487296, reg. št. 202034, izdala UE Ljublja-
na. gnh-88714

Perčič Gašper, Ivana H. 15, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 13755, reg. št. 52209. gne-89017

Perovic Matija, Zofke Kvedrove ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1433678, reg. št. 205065, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-88704

Pilinger Boštjan, Zg. Korena 33, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1444370, reg. št. 94708. gnq-89055

Počervina Žiga, Ograje 1/a, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13392, izdala
UE Vrhnika. gnk-88811

Poje Dimitrije, Kovačičeva 3, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 5856, izdala UE Koper. gnc-88694

Popič Rok, Ot. Vrh 80/a, Šentjanž pri Dra-
vogradu, vozniško dovoljenje, reg. št. 6335.
gni-88663

Popović Marko, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1251621,
reg. št. 224250, izdala UE Ljubljana.
gno-88607

Pozderec Ksenja, Stanežiče 3/g, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 236937, izdala UE Ljubljana.
gnb-88820

Prodanić Monika, Ulice Majde Šilc 21,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 29356, izdala UE Novo mesto.
gne-88817

Purgar Robert, Alpska 21, Lesce, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1247310,
reg. št. 18189. gnx-88598

Razboršek Branivoj, Strmolska 6, Roga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1505467, reg. št. 19651, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. gnq-88955

Rihtarič Franc, Stojnci 30, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23946,
izdala UE Ptuj. gno-88782

Robič Rudolf, Šarhova 2, Zgornja Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 8619, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-88609

Rožac Dorjan, Ul. Oktobrske revolucije 7,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6326, izdala UE Izola. gnm-88584

Rožej Mirko, Mariborska 11, Mežica, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 71/2001. gnf-88591

Rus Dušan Ivo, Postaja 17, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 694513, izdala UE
Tolmin. gnz-88771

Salobir Lidija, Prožinska vas 25, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1225150, reg. št. 44404. gng-88640

Sandić Božidar, Partizanska 45, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9926, izdala UE Škofja Loka. gnx-88748

Serčič Rosanda, Cesta zmage 97, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917506, reg. št. 104156, izdala UE Maribor.
gnh-88764

Simonič Samo, Vintarovci 45/a, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, reg. št. 45803,
izdala UE Ptuj. gnj-88787

Sirk Marija, Zg. Velka 75, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
175705, reg. št. 2416, izdala UE Pesnica.
m-575

Sitar Frančišek, Stožice 23/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
322078, reg. št. 33988, izdala UE Ljubljana.
gno-88857

Sladič Anton, Ulica Hermana Potočnika
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. S 1609127, reg. št. 7193, izdala
UE Ljubljana. gns-88803

Smole Franc, Bukovje v Babni gori 14,
Sveti Štefan, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 621, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-89099

Smolej Lovro, Zadobrovška cesta 76/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1137181, reg. št. 192777, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-88737

Sotlar Bert, Groharjevo naselje 4, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28590, izdala UE Škofja Loka. gno-89107

Srebot Peter, Podkraj 94, Col, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1426882, reg.
št. 17021, izdala UE Ajdovščina.
gnt-88602

Stepančič Tamara, Volčja draga 31/a, Vol-
čja Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 33114, izdala UE Nova Gorica.
gne-88692

Stojnič Vesna, Trubarjeva 17, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9452, iz-
dala UE Izola. gnk-88686

Šalamon Dušanka, Podkoren 78, Kranj-
ska Gora, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 45/2002.
gng-88865

Šešok Dušan, Slomškova ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951110, reg. št. 11167, izdala UE Kamnik.
gnh-88914
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Škrabar Jure, Zalog 81, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1307278, reg. št. 51785, izdala UE Kranj.
gnu-88601

Škropeta Marija, Ročevnica 4, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421693,
reg. št. 5384, izdala UE Tržič. gnf-88595

Šolaja Mato, Na zelenici 19, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1400491,
izdala UE Žalec. gnn-89008

Šraj Inti, Jamova cesta 50, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1328179,
reg. št. 208281, izdala UE Ljubljana.
gnp-88956

Štular Aleš, Zg. Bitnje 273, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 643285,
reg. št. 35267, izdala UE Kranj. gnd-88693

Ternifi Mustapha Safa, Celovška cesta
125, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484462, reg. št. 189416, izdala UE
Ljubljana. gnn-88733

Timpran Sabina, Črnoliška ulica 5, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 11502, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-88642

Tretnjak Gregor, Glinškova ulica 19, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1544582, reg. št. 113770, izdala UE Mari-
bor. gnr-88829

Trope Tonček, Pijava Gorica 153, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1135940, reg. št. 115908, izdala UE Ljublja-
na. gne-88917

Veber Blaž, Polzela 195, Polzela, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1058496, izda-
la UE Žalec. gnu-88926

Velušček Darjo, Poljubinj 24/e, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 000793510, izdala
UE Tolmin. gnd-88593

Venta Slavko, Cvetkovci 95, Podgorci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6184, izdala
UE Ormož. gnc-89019

Vesel Helena, Goričica pri Moravčah 5/a,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1193013, reg. št. 220495, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-88641

Vetrih Marija, Kot na Pohorju 31, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15443,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnf-89016

Vidaković Milorad, Majaronova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 481120, reg. št. 97324, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-88869

Vindiš Kristina, Kungota pri Ptuju 114, Ki-
dričevo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 16078, izdala UE Ptuj. gnh-88789

Vogrinčič Valerija, Krašči 37/a, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 31759. gnw-88874

Zadel Bojana, Bolkova ulica 54, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786768, reg. št. 29030, izdala UE Domžale.
gnf-89041

Zakotnik Marjetka, Bevkova cesta 5, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
963744, reg. št. 18088, izdala UE Grosup-
lje. gnm-88834

Zobarič Štefan, Nova vas pri Mokricah 35,
Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, reg. št. 10157, izdala UE
Brežice. gni-89063

Zorenč Emil, Gregorčičeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 574948,
reg. št. 70139, izdala UE Maribor. gnt-88952

Zorko Martin, Pijava Gorica 172, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1001486, reg. št. 191562, izdala UE Ljublja-
na. gnp-88856

Žakelj Luka, Jarčja dolina 10, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 26152, izda-
la UE Škofja Loka. gnr-88854

Žekar Denis, Gradiški dol 6/b, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 19256, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-88757

Žekar Drago, Gradiški dol 6/b, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15227, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-88735

Žerdin Renato, Polje, Cesta XII/8, Ljublja-
na-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294668, reg. št. 137540, izdala UE Ljublja-
na. gnc-88769

Žlebnik Miran, Leška cesta 13/b, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18582, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-88780

Žnidaršič Janez, Cesta oktobrskih žrtev
49/a, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 23457, izdala UE Novo mesto.
gng-89015

Zavarovalne police

Assistance Coris, d.o.o., Ulica bratov Ba-
bnik 10, Ljubljana, preklicuje polici zdravstve-
nega zavarovanja v tujini z asistenco Coris, in
sicer številki polic: 0111461 in 0111462.
Ob-71300

Bedeković Tomaž, Podplešivica 20, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 779694, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-88845

CIM d.o.o. Ljubljana, Prekmurska 6, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 427925, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-88918

Damjanić Poljanec Klara, Ob sotočju 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0734644,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-88907

Gomboc Damjanac Natalija, Mokrška uli-
ca 51/a, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101344579, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnn-88708

Gorenc Andrej, Jablan 26, Mirna Peč, za-
varovalno polico, št. 836978, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gns-88903

Grahek Ludvik, Ržiše 14/a, Čemšenik,
zavarovalno polico, št. 443550, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d.. gnh-88639

Izairi Jamin, Kolodvorska 3, Črnomelj, za-
varovalno polico, št. 071060, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnv-88775

Ljubič Erika Marija, Ljubljanska 67, Rače,
zavarovalno polico, št. 101399469, izdala za-
varovalnica Slovenica. 560

Perc Tomaž, Koroška 54, Maribor, zava-
rovalno polico, št. 510590, izdala zavaroval-
nica Slovenica d.d. m-568

Perovic Matija, Zofke Kvedrove ulica 26,
Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101470215, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnq-88705

Slovaško Veleposlaništvo, Tivolska cesta
4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101427827, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gnt-88902

Suhadolc Janez, Pribinova 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0807270, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gnp-88706

Štruc Rado, Vrhe 46, Slovenj Gradec, za-
varovalno polico, št. 426926, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnf-88741

Zorenč Dušan, Zagradec pri Grosupljem
12, Grosuplje, zavarovalno polico,
št. 828389, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnx-89023

Žura Ivan, Kajuhova 2, Postojna, zavaro-
valno polico, št. 0945588, izdala zavarovalni-
ca Adriatic d.d., PE Postojna. gnz-88571

Spričevala

Andrejc Boštjan, Vilfanova 8, Portorož -
Portorose, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu na Srednji glasbeni in baletni šoli v
Ljubljani; instrumentalist-kitarist, za učitelja
predmetnega pouka v osnovnih in v glasbe-
nih šolah, št. 315, izdano 19. 1. 1994.
gnv-89050

Belehar Burnik Mateja, Ob žici 13, Ljublja-
na, indeks, spričevalo 3. letnika in diplomo
Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdano
leta 1986, na ime Belehar Mateja. gns-88653

Brezavšček Neja, Bilje 123/a, Renče,
spričevalo OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi
Gorici, izdali od 1994 do 2001. gnl-88835

Breznik Sebastijan, Prešernova 29, Oplot-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1999.
m-567

Brus Ivanka, Bukovje 46, Postojna, matu-
ritetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Jurija Vege v Idriji, izdano leta 1980.
gns-88678

Buljubašić Nazmir, Podvine 9, Zagorje ob
Savi, letno spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Trbovlje. gnw-88674

Caldarone Tomaž, Šišenska 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, geo-
detske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnr-88604

Cebek Aleksander, Placar 69, Destrnik,
spričevalo o končani OŠ Olga Meglič, izdano
leta 1988/89. gne-89021

Cerkovnik Vanja, Pod rebrom 7, Bohinj-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika SETŠ Ra-
dovljica. gnx-88573

Cupevski Saška, Tbilisijska ulica 38, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3, letnika Srednje
šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1999, 2000 in 2001. gnw-88799

Čebulj Marija, Suhadole 8, Komenda, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996, izdano na
ime Orehek Marija. gnc-88844

Dariš Vladislava, Žaucerjeva ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljani - kozmetični odde-
lek, izdano leta 1973, 1974 in 1975.
gnt-88852

Duraković Ruhdija, Bag 62, BIH, diplomo
Srednje gradbene šole Maribor, poklic grad-
binec 1, izdana leta 1984. gne-89092

Erjavšek Blaž, Senično 72, Tržič, indeks,
št. 22048980, izdala Fakulteta za šport.
gnf-88716

Goljevšček Miloš, Zbilje 36/a, Medvode,
spričevalo 2. letnika Poklicne kovinarske šo-
le, izdano leta 1981/1982. gng-88740

Hodžić Daniel, Prušnikova ulica 89, Ljub-
ljana, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Aloj-
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za Kebeta, izdano od 1996 do 2001.
gnx-89098

Irgolič Damjan, Lutverci 98, Apače, indeks,
št. 93496802, izdala Fakulteta za strojništvo
v Mariboru. m-561

Ivančič Jure, Plavje 87/a, Škofije, spriče-
valo o končani OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.
gnz-88675

Jakop Klavdija, Goriška 38, Velenje, spri-
čevalo o končani OŠ Antona Aškerca, izdano
leta 1993. gnk-89011

Jordović Marko, Potrčeva 14, Ljubljana,
diplomo Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
št. I V - 238, izdana leta 1986. gnt-88981

Jug Mojca, Rogaška cesta 35, Ptuj, in-
deks, št. 01096428, izdala Pedagoška fakul-
teta. gnx-88898

Kocjan Nuša, Pliskovica 19, Dutovlje, spri-
čevalo 3. letnika gimnazije, izdala Srednja šo-
la Srečka Kosovela Sežana, št. I-GIM/539,
izdano leta 2000/2001. gnb-88870

Kopše Nevenka, Kopivnik 3/c, Fram, spri-
čevalo 1. letnika Srednje administrativne šole,
izdano leta 1979, izdano na ime Novinc Ne-
venka. gnk-88561

Korelc Simona, Gustinčarjeva ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1990. gns-89078

Koren Tatjana, Puhova 9, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja,
izdano leta 1994, izdano na ime Jagodic Ta-
tjana. gnp-88681

Korošec Janja, Prešernova 7, Ptuj, spriče-
valo 1. letnika Šolskega centra Ptuj, poslovni
tajnik, izdano leta 1999/2000. gny-89022

Kosec Marjeta, Hrenova 19, Ljubljana,
spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta
2001. gns-88853

Kotnik Teo, Prisoja 4, Radlje ob Dravi,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 2001. m-564

Kovačič Mitja, Laznica 46/a, Limbuš, in-
deks, št. 22042810, izdala fakulteta za šport.
gns-88628

Krajnc Mateja, Trčova 275, Maribor, in-
deks, št. 71107227, izdala Pravna fakulteta
Maribor. m-570

Lah Boris, Heroja Staneta 5, Žalec, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika in zaključno spriče-
valo SŠGT Celje, izdano leta 1995 - 1998.
m-563

Lavrenčič Peter, Zg. Kungota 10/a, Zgor-
nja Kungota, indeks, št. 916, izdala Šola kme-
tijske mehanizacije Maribor leto izdaje
1987/88. m-576

Lazar Ivan, Rimska ploščad 22, Ptuj, di-
plomo Šole za miličnike, izdana leta 1985,
št. 334/18. gnh-89039

Lesar Aleš, Sallaumines 10/a, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Kranj, izdano leta 1995. gnr-88779

Ljuboja Bojan, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gni-88913

Mahkovec Petra, Kraigherjeva 6/b, Vele-
nje, letno spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole, program trgovec-prodajalec, izdano
leta 1993/94, izdano na ime Štainer Petra.
gnf-88816

Majcenovič Goran, Vrazova 60, Maribor,
spričevalo 3. letnika SŠGT v Mariboru, izdano
leta 1998. m-571

Marinič Nedeljka, Iztokova 78, Nova Gori-
ca, maturitetno spričevalo Srednje ekonom-

ske šole v Novi Gorici, izdano leta 1979, izda-
no na ime Maver Nedeljka. gnq-88655

Medvešek Andrejka, Zg. Gameljne 17,
Ljubljana Šmartno, diplomo Srednje ekonom-
ske šole Boris Kidrič, št. I/1459, izdana leta
1989. gno-88657

Mesarič Niko, Stari grad 39, Makole, spri-
čevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Srednje kmetijsle šole Maribor, izdano
leta 1999. m-559

Mihajlović Jana Kena, Jesenkova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
poklicne šiviljske šole v Ljubljani, izdano leta
1995 in 1996. gnm-88859

Mlakar Srečko, Spuhlja 24, Ptuj, spričeva-
lo 3. letnika Srednje Agroživilske šole Mari-
bor. gnb-88570

Molk Irena, Ramovševa 2, Borovnica, ob-
vestilo o letnem uspehu Centra srednjih šol
Domžale, izdano v letu 1980/81, št. 1G/259,
galanterijski oddelek. gny-88572

Nikolič Slavko, Knobleharjeva 24, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo št. 2370, izdala PKMŠ Štore.
gnr-88679

Nikolić Željko, Borova vas 8, Maribor, di-
plomo št. 13/78, izdal Srednji rudarski cen-
ter Velenje leta 1977/78. m-569

Obran Petra, Dalmatinska 49, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spriče-
valo Srednje zdravstvene šole Maribor, izda-
no leta 1999 in 2000. m-549

Omahen Kristina, Gradiške laze 18, Šmar-
tno pri Litiji, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnj-88987

Osojnik Tomaž, Kotlje 215, Kotlje, indeks,
št. 61187225, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-562

Palić Sead, Kidričeva 19, Nova Gorica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole v Ajdovščini, gradbinec 1, izdano
leta 1989. gnv-88700

Pavlović Sašo, Bregarjeva ulica 31, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje strojne šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2001. gnw-88624

Pertinač Štefanija, Šentrupert 69, Šentru-
pert, letno spričevalo 1. in 3. letnika Gostin-
ske šole Celje, izdano leta 1976 in 1978,
izdano na ime Zelič Štefanija. gnl-88760

Petek Janez, Močna 24, Pernica, spriče-
valo o končani osnovni šoli, izdala Delavska
univerza v Mariboru leta 1974/75. m-551

Peterlin Klavdija, Dolščaki 6, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šo-
le, izdano leta 1999, izdano na ime Gačnik
Klavdija. gnl-88610

Piličić Marko, Rastoke 3, Dugo selo, Hr-
vaška, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter za-
ključno spričevalo Centra stokovnih šol v Ljub-
ljani, izdano leta 1980, 1981 in 1982.
gnh-89043

Polak Janko, Križan vrh 24, Bistrica ob
Sotli, spričevalo o končani OŠ Janko Polak.
gne-88867

Rauter Uroš, Šlakarjeva pot 1, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroži-
vilske šole, izdano leta 1994. gnu-88901

Skušek Janez, Mala čolnarska ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnp-88606

Šauli Leonora, Ruska 15, Maribor, spriče-
valo 1. letnika Srednje administrativne šole
Maribor, izdano leta 1991. m-550

Šekić Edis, Topniška ulica 70, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1993/94.
gnq-89030

Švajgelj Irena, Efenkova 42, Velenje, spri-
čevalo 1. in 3. letnika Poklicno kovinarske
šole - smer rezkalec. gne-88742

Tuš Gregor, Prušnikova 32, Maribor, ma-
turitetno spričevalo SERŠ Maribor, izdano le-
ta 1999. m-566

Uršič Martina, Godešič 113, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne, obu-
tvene in gumarske šole v Kranju, izdano leta
1992. gnn-89108

Valand Anita, Lušečka vas 73, Poljčane,
indeks, št. 81587014, izdala EPF Maribor.
m-565

Vengušt Adam, Mislinjska Dobrava 28/a,
Slovenj Gradec, indeks, št. 20990602, izda-
la Pravna fakulteta. gni-88613

Vračko Jernej, Gozdna 97, Hoče, spriče-
valo 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ma-
riboru - dvojnik, izdano leta 2001. m-552

Vurušič Sonja, Podreča 40, Mavčiče, spri-
čevalo Trgovske šole - poklic poslovodja.
gnd-88793

Zinrajh Sebastian, Klepova 50, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Ptuj. m-553

Živkovič Saša, Mestni vrh 46, Ptuj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor, izdano
23. 6. 1993. gnx-88673

Žolnir Dejan, Za gradom 11, Maribor, in-
deks, št. 37000617, izdala Veterinarska fa-
kulteta. gnl-89085

Žugelj Tanja, Knafelčeva 6, Maribor, in-
deks, št. 61169124, izdala Pedagoška fakul-
teta Maribor. m-558

Ostali preklici

Albreht Primož, Šmartno 46, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/132488/01-VČ - 5350. gni-88738

Albreht Primož, Šmartno 46, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za VHF GMDSS po-
stajo, št. 02/09-2164/01. gnl-88739

Batis Miha, Trdinova ulica 2, Trzin, štu-
dentsko izkaznico, št. 230A0154, izdala Fa-
kulteta za strojništvo v Ljubljani. gnf-88616

Berne Sabina, Tržaška 55/b, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41000526, izda-
la Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnt-88802

Bremec Rafael, Groharjeva ulica 4, Kam-
nik, delovno knjižico. gnu-88751

Cipot Stanislav, Ul. Toneta Pleja 9, Čren-
šovci, delovno knjižico, ser. št. A 0342153,
zap. št. 136/96, izdala UE Lendava.
gnl-89010

Cunja Zmago, Sv. Anton, Fikoni 16, Pobe-
gi, delovno knjižico. gnd-88568

Čamber Miroslav, Trg svobode 35, Trbov-
lje, delovno knjižico. gnr-88754

Čebulj Marija, Suhadole 8, Komenda, de-
lovno knjižico. gnd-88843

Černe Petra, Pot heroja Trtnika 6, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 01096006, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gnv-88900

Felzer Ivan, Miklavž 46, Miklavž pri Ormo-
žu, delovno knjižico. gnd-88868
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Ferk por. Vaupotič Vesna, Ulica Dragana
Kobala 22, Maribor, delovno knjižico reg.
št. 2424, izdana leta 1984 v Mariboru. m-572

Gradišnik Andrej, Zadobrova 97, Škofja
vas, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13 00715/02. gnn-88683

Hiter por. Dolžan Verica, Jareninski dol
57/a, Jarenina, delovno knjižico. m-557

Intihar Dragica, Tbilisijska 4, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-691/02, VČ-7875. gnl-88685

Jankovič Peter, Zupančičeva 9, Krško, de-
lovno knjižico. gns-88778

Japelj Mojca, Slakova ulica 10, Trebnje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1084583. gnq-88905

Jug Boštjan, Grčarjeva 17, Celje, delovno
knjižico. gno-88732

Juren Matjaž, Trnovski pristan 10, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Polja-
ne. gnr-89104

KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ d.d., Mu-
zejski trg 2, Ptuj, licenco za prevoze,
št. 0001710/36, ki jo je izdala GZS dne
30. 3. 1998. gnj-88587

Krajnc Lilijana, Podgradje 27, Ljutomer,
delovno knjižico, ser. št. A 450100, reg.
št. 104/00, izdana 31. 7. 2000 v Ljutomeru.
gnb-89020

Krkoč Iztok, Ulica II. prek. brigade 13/b,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gni-88567

Kutin Darija, Pustota 31, Spodnja Idrija,
študentsko izkaznico, št. 19835238, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnn-89033

LINDAP d.o.o., Parižlje 12/d, Braslov-
če, certikata oz. odvzem licenece za mon-
tažo programa Lindab gospodu Magrič
Slavku podjetje Gea Team d.o.o. Velenje z
dne 18. 2. 2002. gny-88672

Madon Aleksander, Banjšiče 22, Grgar,
delovno knjižico. gnk-88786

Mihelič Janez, Vrhpolje pri Kamniku
151, Kamnik, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1001595.
gnp-88656

Mihič Branko, Murnikova ulica 26, Ma-
ribor, vpisni list za čoln,
št. 02/03-2030/77, izdan 12. 9. 1977 v
Kopru za čoln z reg. oznako KP 1094.
m-555

Miljković Leposava, Ljubljanska 29, Ra-
dovljica, delovno knjižico. gnz-88671

Murić Elvis, Drulovka 23/d, Kranj, de-
lovno knjižico. gnf-89091

Ogriz Tomaž, Gradiška ulica 6, Slovenj
Gradec, potrdilo za reševalca iz vode, iz-
dalo Ministrstvo za šolstvo in šport v Ljub-
ljani leta 1995. m-554

Ojo Tomaž, Beblerjeva 2, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-6229&97,
VČ-178/98. gnt-88677

Požun Borut, Šaleška cesta 2/d, Vele-
nje, študentsko izkaznico, št. 20960216,
izdala Pravna fakulteta. gnl-88910

Selan Maja, Dobrunjska cesta 36/d,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 01000397, izdala Pedagoška fakulte-
ta. gnf-88666
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Stošić Gabrijela, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola v Ljubljani. gnl-88785

Škovorc Alen, Ižanska cesta 375, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnl-89035

Škrbič Lana, Ob Koprivnici 78, Celje,
dvižni listek za uro št. 124, izdalo Urarstvo
Trglavčnik. m-556

Škvorc Dragan, Ižanska cesta 375,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-89037

Šubic Marijan, Zg. Bitnje 142, Žabnica,
delovno knjižico, ser. št. A 0325714, reg.
št. 1205/95, izdana dne 16. 10. 1995.
gns-88703

Tahirović Hafiza, Cesta v Mestni log
100/a, Ljubljana, delovno knjižico.
gnh-88839

Telkeš Igor, Ižakovci 128, Beltinci,
overjeno kopijo licence
št. 005347/5788-LM46/1998, izdana
7. 1. 1998 za vozila z reg. oznako MS
80-31V, MS 88-79V in MS 42-21V.
gnt-88752

Tušar Borut Ladislav, Severjeva 15/a,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 2151, ser. št. 580360, izdana
5. 9. 1959 v Murski Soboti. gnc-88569

Vulikič Domen, Ruša 11, Bovec, delov-
no knjižico, reg. št. 14755, izdana 19. 6.
2000. gnw-88574

Žlebnik Marija, Grušovlje 20, Rečica ob
Savinji, izkaznico vojnega invalida za po-
pust pri vožnji, št. izkaznice, št. 02758,
izdala UE Mozirje, dne 25. 8. 1997.
gnr-88729
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