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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 110-1/02 Ob-74321
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, tel. 01/300-99-59; faks
01/300-99-37.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: HC Razdrto-Vipava,
Rebernice: rekonstrukcija 20 kV daljno-
voda Ajdovščina, trasa HC od km 1,075
do km 6,200, viadukt 6-1/1 Boršt, via-
dukt 6-3/1 Rebernice, viadukt 6-5/1 na
Polancah.

Obseg razpisanih del:
– sklop V – rekonstrukcija 20 kV daljno-

voda Ajdovščina – SM 81,
– sklop VI – trasa HC od km 1,075 do

km 6,200, z odvodnjavanjem in regulacija-
mi, deviacije, ploščati prepusti, zidovi, pilot-
ne stene, pokriti ukopi, tuje storitve, horti-
kulturna ureditev, ukrepi na GI-12; izvedba
zgornjega ustroja in oprema ceste, nista
predmet tega sklopa oziroma razpisa,

– sklop VII – viadukt 6-1/1 Boršt
l=150 m,

– sklop VIII – viadukt 6-3/1 Rebernice
lL= 320,32 m, lD= 299,35 m,

– sklop IX – viadukt 6-5/1 na Polancah
l=332,40 m.

4. Kraj dobave: na HC Razdrto – Vipa-
va, Rebernice.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: razpis za oddajo del
za sklope V, VI, VII, VIII in IX, bo predvidoma
v mesecu septembru 2002, oddaja del za
navedene sklope pa bo predvidoma v me-
secu februarju 2003. Gradnja se bo pričela

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

predvidoma v mesecu aprilu 2003, z na-
slednjimi izvedbenimi roki:

– sklop V – 9 mesecev,
– sklop VI – 24 mesecev,
– sklop VII – 18 mesecev,
– sklop VIII -18 mesecev,
– sklop IX – 18 mesecev.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Projekt Pri-
morska, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Boštjan Butara, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/309-42-28.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: način in vir financiranja:
razpisana dela se bodo financirala iz lastnih
sredstev DARS d.d. in kredita Republike
Italije.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 415-02 Ob-74277
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup endoprotez
in osteosintetskega materiala.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubjana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
faks 01/542-7975.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: ocenjena vrednost javne-
ga naročila ca. 300 mio SIT.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 412-02 Ob-74278
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gotova zdravi-
la.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubjana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
faks 01/542-79-75.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: ocenjena vrednost javne-
ga naročila ca. 5 mia SIT.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 416-02  Ob-74431
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center

Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: 1. papirna konfek-
cija, 2. čistila in čistilni pripomočki,
3. plastične vrečke.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubjana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: faks
01/542-79-75.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: ocenjena vrednost javne-
ga naročila ca. 290 mio SIT.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 1/02 Ob-74281
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
dozidava oddelka za oskrbo s tekstilom.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: In-
vesticijski biro, Martin Munda, univ. dipl.
inž. el., tel. 02/321-25-62.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročnik bo izbranemu
ponudniku oddal v izvedbo GOI dela potre-
bna za rekonstrukcijo in dozidavo Oddelka
za oskrbo s tekstilom, vključno z dobavo in
montažo dezinfekcijske komore in elektro-
mehanične dvosteberne dvižne naprave za
popravilo avtomobilov. Izbrani ponudnik bo
izvedel celotno investicijo ob smiselni upo-
rabi določila “ključ v roke”. Ocenjena vred-
nost naročila je 250,000.000 SIT z DDV.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 351-110/2002 Ob-74389
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-91-10, faks
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05/365-91-33, e-mail: obcina.ajdovsci-
na@siol.net.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja dvigala,
prizidka k zdravstvenemu domu in nove
lekarne v Ajdovščini.

4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Ajdov-
ščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovšči-
na.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ob-
čina Ajdovščina, Oddelek za investicije, go-
spodarstvo in gospodarske javne službe,
Alenka Čadež Kobol, Damijan Lavrenčič.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 7. 2002.

Občina Ajdovščina

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 3511-3/2002 Ob-74461
V javnem razpisu za dobavo in montažo

opreme za Psihiatrično kliniko Ljubljana,
Center za zdravljenje odvisnih od nedovo-
ljenih drog, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 55-56 z dne 28. 6. 2002, Ob-72984,
se 7.(b), 8.(a), 9. in 10. točka pravilno gla-
sijo:

1. V 7. (b) točki se spremenjeno besedi-
lo glasi: vsak delovni dan med 9. in 13. uro
do datuma za sprejem prijav, to je do 29. 7.
2002.

2. V 8. (a) točki se spremenjeno besedi-
lo glasi: 29. 7. 2002 do 12. ure.

3. V 9. točki se spremenjeno besedilo
glasi: 29. 7. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Sektorja za investicije Ministrstva za zdravje,
Ljubljana, Dunajska 105, prvo nadstropje.

4. V 10. točki se spremenjeno besedilo
glasi: finančno zavarovanje v višini 10% oce-
njene vrednosti.

Ministrstvo za zdravje

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Št. 413-02 Ob-74280
Obveščamo vas, da naročnik rok za od-

dajo ponudb v javnem razpisu po odprtem
postopku za nakup kardio materiala, objav-
ljenem v Uradni list RS, št. 52, z dne 14. 6.
2002, Ob-71889, podaljšuje v skladu s 25.
členom ZJN-1.

Novi rok za oddajo ponudb je 31. 7.
2002 do 10. ure, v sobi št. 13 v I. nadstro-
pju Komercialnega sektorja Kliničnega cen-
tra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljub-
ljana.

Odpiranje prispelih ponudb na predmet-
ni javni razpis bo v četrtek, 1. 8. 2002 ob
12. uri v predavalnici 1 – pritličje glavne
stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
7, 1000 Ljubljana.

Klinični center Ljubljana

Št. 4022-156/2002-8 Ob-74153
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, OPKSZ, Odsek
za splošne zadeve, Prešernov trg 2, 1000
Ljubljana, tel. 306-11-70; faks 306-12-02,
e-pošta: alenka.petkovsek@ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
službenih vozil za potrebe MOL MU.

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

– sklop A: eno osebno vozilo –
3,100.000 SIT,

– sklop B: tri dostavna vozila –
9,900.000 SIT.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvidena
dobava 15 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOL MU,
OPKSZ, Odsek za splošne zadeve, Prešer-
nov trg 2, Ljubljana. Dodatne informacije:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure,
vsak delavnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, številka ban-
čnega računa, kamor je potrebno nakazati
znesek: 01261-0100000144-podračun
MOL – Banka Slovenije, s pripisom: javni
razpis – nakup vozil MOL.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do 8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prešernov trg 2, 1000 Ljublja-
na.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 9. 2002 ob 9. uri; MOL, OPKSZS, Pre-
šernov trg 2, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena 70%,
b) garancije 10%,
c) dodatne ugodnosti 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: obvezen odkup rabljenih vozil:
– sklop A – eno vozilo,
– sklop B – tri vozila.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 7. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Št. 2002/1 Ob-74154
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine

Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad

Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje, 500.000 litrov.

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

4. Kraj dobave: Slovenske Konjice, Lo-
če, Vitanje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 10.
2002 do 30. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad Občine Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, Boštjan Ta-
šner, 031/618-326.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 7.000 SIT, na pod-
račun št. 01314-6520971396, pri UJP, v
okviru enotnega zakladniškega računa, na-
čin plačina z virmanom.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine Slo-
venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 9. 2002 ob 10.30, v prostorih
Stanovanjskega sklada občine Slovenske
Konjice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
od pogodbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 10. 2002, odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma 6. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: popust,
finančna usposobljenost, tehnična usposob-
ljenost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice

Št. 961-12/02 Ob-74188
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,

1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
vozila za potrebe Zavoda RS za zaposlo-
vanje (4 kosi).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvideni so trije sklopi (glede na tip vozi-
la, ki je razviden iz tehničnih značilnosti).
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za vsak
posamezen sklop, dva sklopa ali za vse tri
sklope skupaj.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvidena
dobava v prvi polovici oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
vložišču Zavoda RS za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana (klet, soba 02).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo v vložišču Zavoda vsak
delovni dan, med 10. in 14. uro, od dneva
te objave do dneva, ki je predviden za odpi-
ranje ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 8. 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Zavoda RS za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba
04), z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila; in sicer “Javni
razpis – avtomobili ZRSZ”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 8.
2002 ob 10.15, v veliki sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljublja-
na.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2002.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo z izbranim ponudnikom(-i) sklenil pogod-
bo za dobavo službenih avtomobilov.

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 najmanj 90 dni po roku, ki je predvi-
den za oddajo ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, opremljenost vozil, garancijski
rok, servisna služba, rok dobave, druge ugo-
dnosti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko vse dodatne infor-
macije in pojasnila dobijo le v pisni obliki pri
Francu Štruklju, faks 01/425-98-23. Skraj-
ni rok, do katerega ponudniki lahko zahte-
vajo pojasnila je 16. 8. 2002 do 12. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 01/2002 Ob-74226
1. Naročnik: Zgodovinski arhiv Celje.
2. Naslov naročnika: Teharska cesta 1,

3000 Celje, tel. 03/4287640, faks
03/4287660, e-pošta: zg.arhiv@guest.ar-
nes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup,
dobava in vgradnja opreme za prostore
Zgodovinskega arhiva Celje – po sklo-
pih.

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

– 1. sklop: kovinski regali s sedmimi
vmesnimi policami – 250 regalov, kar sku-
paj predstavlja 1750 t.m. polic (višina rega-
la 2,50 m, globina posamezne vmesne poli-
ce 40 cm);

– 2. sklop: kovinski predalnik za načrte
z desetimi predali – 10 kosov (dolžina 115
cm, širina 80 cm, višina 105 cm).

Sprejemljive so ponudbe za posamezen
sklop ali za oba sklopa.

4. Kraj dobave: Teharska cesta 1, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek 15.
september, zaključek 30. september.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zgodovinski
arhiv Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje;
Bojan Cvelfar, tel. 03/428-76-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (cena vključu-
je DDV) z virmanom na račun št.
01100-6030374991, Zgodovinskega arhi-
va Celje, pri UJP Celje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zgodovinski arhiv Celje, Tehar-
ska cesta 1, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. avgust 2002 ob 10. uri, v sejni
sobi Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska
cesta 1, Celje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe
do 30. oktobra 2002, datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 12. september 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba za vsak sk-
lop.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. julij 2002.

Zgodovinski arhiv Celje

Ob-74258
1. Naročnik: PETKA Šolske storitvene

dejavnosti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2,
3310 Žalec.

2. Naslov naročnika: PETKA, Šolske
storitvene dejavnosti Žalec, Ul. Ivanke Ura-
njek 2, 3310 Žalec, tel. 03/713-11-51,
faks 03/571-68-41.

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 sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

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

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave:
– Osnovna šola Petrovče, 3301 Petrov-

če,
– Osnovna šola Šempeter v Savinjski do-

lini, Šempeter v Savinjski dolini 33b, 3311
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Šempeter v Savinjski dolini,
– I. Osnovna šola Žalec, Šilihova 1,

3310 Žalec,
– Podružnična šola Ponikva 17, 3310

Žalec,
– Podružnična šola Gotovlje 73, 3310

Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih po-

nudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2002
do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PETKA Šolske
storitvene dejavnosti Žalec, Ul. Ivanke Ura-
njek 2, 3310 Žalec – v tajništvu – vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, dodatna
pojasnila in informacije pa ponudniki dobe v
tajništvu oziroma pri Bini Lokar – tel.
03/713-11-51, faks 03/571-68-41, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 8. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v računovodstvu šole od 22. 7.
2002 dalje vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na transakcijski račun
št. 01390-6030692327.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: PETKA Šolske storitvene de-
javnosti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310
Žalec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 10. uri v prostorih
PETKE, Šolske storitvene dejavnosti Žalec,
Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310 Žalec.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov, računi pa se izdajajo zbirno 2x
mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke
– plačilni rok – 4 točke,

– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 7. 2002.
PETKA Žalec

Št. 414-02 Ob-74279
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

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

oksigenatorjev.
(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 celoten
predmet naročila ali po posameznih sklo-
pih. Sklopi predmeta javnega naročila so;

1. sklop: zaprti sistem za odrasle 200
kosov,

2. sklop: odprti sistem za odrasle 600
kosov.

4. Kraj dobave: Klinični center ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lokacij
dostave bo navedena v razpisni dokumenta-
ciji).

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave november 2002, trajanje dobave eno
leto.

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 5. 9. 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: 5.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko
0045-08-7599.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. september
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: 9. september 2002 od 12. uri v pre-
davalnici številka 1, glavne stavbe Klinične-
ga centra Ljubljana.

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 7. januarja 2003.

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: 6. januar 2003, pred-
videni datum odločitve konec meseca no-
vembra 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Klinični center Ljubljana

Št. 12/01 Ob-74284
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ulica 64,

2000 Maribor, telefon 02/331-35-51, te-
lefaks 02/332-76-61, elektronski naslov:
snaga@snaga-mb.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: goriva,
olja in maziva za tovorna motorna vozi-
la, delovne stroje ter elektrarno na de-
ponijski plin.

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

– sklop A – goriva za tovorna motorna
vozila ter delovne stroje,

– sklop B – olja, maziva za motorna vozi-
la ter delovne stroje,

– sklop C – olja, maziva za elektrarno na
deponijski plin.

Vsak ponudnik lahko poda ponudbo za
en ali več sklopov.

4. Kraj dobave: Nasipna ulica 64, Mari-
bor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive samo v
okviru posameznega sklopa, kolikor niso v
neskladju s tehničnimi in tehnološkimi zahte-
vami iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
pričetek dobav 1. 10. 2002, predvideno
trajanje dobav 3 leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko pisno zahtevajo razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki na naslov:
Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica
64, 2000 Maribor, s pripisom »Zahteva za
razpisno dokumentacijo JR-12/1/A« ali jo
zahtevajo v elektronski obliki, v formatu
MS-Word6, na naslovu jr.12a@snaga-mb.si.
Dodatne informacije lahko ponudnik zahte-
va na elektronskem naslovu: jr.12a@sna-
ga-mb.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko zainteresirani ponudniki za-
htevajo do 20. 8. 2002 do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 30. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Snaga javno podjetje d.o.o, Nasipna ulica
64, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT, za vsak sklop posebej. Ban-
čna garancija za resnost ponudbe se mora
glasiti na naročnika in mora veljati do 1. 10.
2002.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila mora natančno oprede-
liti odgovornost posameznih 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:

– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-
pisi;

– registracija za dejavnost, ki je predmet
ponudbe;

– delež prihodkov iz dejavnosti ponudni-
ka v letu 2001 vsaj 30,000.000 SIT;

– proti ponudniku ni uveden postopek pri-
silne poravnave,stečajni ali likvidacijski po-
stopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– poravnani davki, prispevki in druge ob-
veznosti v skladu s predpisi.

Natančen opis pogojev ter potrebnih do-
kumentov je, za pravne osebe in samostoj-
ne podjetnike, opredeljen v navodilih za pri-
pravo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: vsaka ponudba mora biti
veljavna do 1. 10. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 16. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,  
– plačilni rok – 10%,  
– dobavni rok – 10%.
Druge ugodnosti ali dodatne storitve za

naročnika, kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji – 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik lahko v času pred izbiro
ponudnika prekliče razpisni postopek in za-
vrne vse ponudbe kadarkoli pred sklepa-
njem pogodb in brez obveznosti, da priza-
detega ponudnika ali ponudnike obvesti o
razlogih za takšno dejanje.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Snaga javno podjetje d.o.o.

Št. 12/01 Ob-74285
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna ulica 64,

2000 Maribor, telefon 02/331-35-51, te-
lefaks 02/332-76-61, elektronski naslov:
snaga@snaga-mb.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rezervni
deli in avtomobilski plašči za tovorna
motorna vozila in delovne stroje ter de-
lovna zaščitna sredstva.

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

– sklop A – avtomobilski plašči za tovor-
na motorna vozila ter delovne stroje,

– sklop B – rezervni deli za delovni stroj
»MORO«,

– sklop C – rezervni deli za tovorna mo-
torna vozila »MERCEDES-FAP«,

– sklop D – rezervni deli za tovorna mo-
torna vozila »IVECO«,

– sklop E – rezervni deli za tovorna mo-
torna vozila »TAM«,

– sklop F – hidravlični in pnevmatični
rezervni deli.

Vsak ponudnik lahko poda ponudbo za
en ali več sklopov.

4. Kraj dobave: Nasipna ulica 64, Mari-
bor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive samo v
okviru posameznega sklopa, v kolikor niso
v neskladju s tehničnimi in tehnološkimi za-
htevami iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
pričetek dobav 1. 10. 2002, predvideno
trajanje dobav 3 leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko pisno zahtevajo razpisno
dokumentacijo v tiskani obliki na naslov:
Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica
64, 2000 Maribor, s pripisom »Zahteva za
razpisno dokumentacijo JR-12/1/B« ali jo
zahtevajo v elektronski obliki, v formatu
MS-Word6, na naslovu jr.12b@snaga-mb.si.
Dodatne informacije lahko ponudnik zahte-
va na elektronskem naslovu jr.12b@sna-
ga-mb.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko zainteresirani ponudniki za-
htevajo do 20. 8. 2002 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Snaga javno podjetje d.o.o, Nasipna ulica
64, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-

rancijo za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT, za vsak sklop posebej. Ban-
čna garancija za resnost ponudbe se mora
glasiti na naročnika in mora veljati do 1. 10.
2002.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih 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:

– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-
pisi;

– registracija za dejavnost, ki je predmet
ponudbe;

– delež prihodkov iz dejavnosti ponudni-
ka v letu 2001 vsaj 30,000.000 SIT;

– proti ponudniku ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek ali ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– poravnani davki, prispevki in druge ob-
veznosti v skladu s predpisi.

Natančen opis pogojev ter potrebnih do-
kumentov je, za pravne osebe in samostoj-
ne podjetnike, opredeljen v navodilih za pri-
pravo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaka ponudba mora
biti veljavna do 1. 10. 2002, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 16. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80%,  
– plačilni rok – 5%,  
– dobavni rok – 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik lahko v času pred izbiro
ponudnika prekliče razpisni postopek in za-
vrne vse ponudbe kadarkoli pred sklepa-
njem pogodb in brez obveznosti, da priza-
detega ponudnika ali ponudnike obvesti o
razlogih za takšno dejanje.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Snaga javno podjetje d.o.o.

Ob-74300
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: shunt sti-
kala 20 kV za RTP 110/20 kV, 4 kosi (po
razpisni dok. št. 10/2002 – B).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse sku-
paj: 0

4. Kraj dobave: fco RTP 110/20 kV v
Ajdovščini, Vrtojbi, Ilirski Bistrici in Tolminu
v  20 kV stikališča.
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5. Datum dobave: april 2003.
6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in  dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 38051 – ter št. te objave s pripisom
razpisna dokumentacija- shunt stikala.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavče-
va 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sek-
tor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 2002 ob
11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljav-
nost je 40 dni od dneva izdaje obvestila o
oddaji naročila.

10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: rok plačila
mora biti najmanj 30 dni.

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

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

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 19. 9. 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, reference in ka-
kovost.

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

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Ob-74301
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/339-67-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: energet-
ski transformator 110/21/10,5 kV, YN
yn 6 d 5, moči 31,5 MVA za RTP Gorica

110/20/10 kV (po razpisni dok. št.:
9/2002 – B).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse sku-
paj: 0.

4. Kraj dobave: fco RTP 110/20/10 kV
Gorica na transformatorski temelj.

5. Datum dobave: april 2003.
6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT ponudniki poravnajo z vir-
manom na TRR 04750-0000510950 pri
Nova KBM Področje Nova Gorica, sklic na
št. 38051 – ter št. te objave s pripisom
razpisna dokumentacija- energetski transfor-
mator.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 9.
2002 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe brez DDV, katera veljav-
nost je 40 dni od dneva izdaje obvestila o
oddaji naročila.

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

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

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

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 23. 9. 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, reference in ka-
kovost.

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

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Elektro Primorska, d.d.,
 Nova Gorica

Št. 4022-167/2002-7 Ob-74309

1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, OPKSZ, Odsek
za splošne zadeve, Prešernov trg 2, 1000
Ljubljana, tel. 306-11-70; faks 306-12-02;
e-pošta: alenka.petkovsek@ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala in papirja ter po-
trošnega materiala.

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

– sklop A: fotokopirni papir 15,000.000
SIT/leto,

– sklop B: pisala   5,000.000 SIT/leto
– sklop C: papirna galanterija

9,000.000 SIT/leto,
– sklop D: tiskovine – obrazci

1,404.000 SIT/leto,
– sklop E: drobni inventar  4,000.000

SIT/leto,
– sklop F: potrošni material  7,000.000

SIT/leto,
– sklop G: računalniški pot. mat. origi-

nal 10,000.000 SIT/leto,
– varianta G: računalniški pot. mat. neo-

riginal 8,000.000 SIT/leto.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

samo pri sklopu G.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 1. 12. 2002 do 1. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOL MU OPK-
SZ, Odsek za splošne zadeve, Prešernov
trg 2, Ljubljana. Dodatne informacije: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. ure
vsak delavnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  15.000 SIT,
01261-0100000144 – podračun MOL –
Banka Slovenije s pripisom: javni razpis –
dobava pisarniškega materiala in papirja ter
potrošnega materiala.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do 8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prešernov trg 2, 1000 Ljublja-
na.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2002 ob 9. uri, Prešernov trg
2, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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: do podpisa pogodbe.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: največ 100 točk,
– popust na uradni cenik: največ 16

točk,
– certifikat ISO 9001 oziroma ISO

9002: največ 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 7. 2002.
Mestna občina Ljubljana.

Št. 630/02 Ob-74317
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška

fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,

Ljubljana, tel. 01/47-04-500, faks
01/47-04-560.

3. (a) Vrsta in količina blaga: simulta-
na termična analiza.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Lepi pot
11-13.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: konec janu-
arja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: UL, NTF, Od-
delek za materiale in metalurgijo, Lepi pot
11-13, doc. dr. Jožef Medved, tel.
01/20-00-423.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 9. in 13. uro na recepciji fakultete,
Aškerčeva 12, Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračunu
pri UJP št. 01100-6030708186.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL, Naravoslovnotehniška fa-
kulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo vsaj 6 mesecev po odpi-
ranju ponudb.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

sprejemu ponudbe: vsaj 6 mesecev po od-
piranju ponudb, predvideni datum odločitve
16. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 5%,
– rok dobave 20%,
– kvaliteta blaga 30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razvidno iz razpisne dokumentacije.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 7. 2002.
Univerza v Ljubljani

Naravoslovnotehniška fakulteta

Št. 17123-03-403-32/2002 Ob-74348
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je izvedba (dobava in in-
štalacija) strukturiranega ožičenja.

Vrsta, opis in količine blaga in del, ki so
predmet javnega razpisa, so podrobno na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

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

– sklop 1: izvedba – dograditev struktur-
iranega ožičenja,

– sklop 2: izvedba – izgraditev struktur-
iranega ožičenja na objektih na vzhodni stra-
ni Slovenije,

– sklop 3: izvedba – izgraditev struktur-
iranega ožičenja na objektih na zahodni stra-
ni Slovenije.

Ponudniki lahko ponudijo predmet jav-
nega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 3), ali
posamezne sklope v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih točk oziroma
postavk iz posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: kraj izvedbe (dobave in
inštalacije) strukturiranega ožičenja so (po
posameznih sklopih) naslednje lokacije:

– sklop 1: PP Lendava, PPP Murska So-
bota, PP Maribor II, PPP Maribor, PPP Ce-
lje, PP Kočevje, PPP Postojna, PP Piran,
PP Sežana, MMP Piran;

– sklop 2: PP Murska Sobota, PP Ljuto-
mer, PP Ormož, PPVSPK Maribor, MP Sliv-
nica, PP Šmarje pri Jelšah, PP Brežice, PP
in PPP Krško, PP Črnomelj;

– sklop 3: PPP Ljubljana, Konjeniška po-
licija Ljubljana, PP Cerknica, PP Ilirska Bis-
trica, PP in PPP Koper, PMP Škofije, PMP
Kozina, MMP Izola, PPOP Koper;

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti za-
htevam tehnične specifikacije iz razpisne
dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka izvedbe je 7. 10. 2002, da-
tum zaključka pa 1. 12. 2002 za vse lokaci-
je, razen za lokaciji PMP Škofije in PMP
Kozina iz sklopa 3, za kateri je datum za-
ključka 1. 11. 2002.

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

cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan med 12. in 14. uro,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 20.000 SIT, iz ka-
terega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 20.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40303202.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21.
8. 2002 ob 11. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe predložiti bančno garancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru,
da skupina izvajalcev predloži skupno po-
nudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni iz-
vedbi naročila mora natančno opredeliti od-
govornost posameznih izvajalcev za izved-
bo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidar-
no.

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: /
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 10. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom:

– cena,
– garancijski rok,
– certifikat ISO.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: informativni sestanek bo dne 30. 7.
2002 ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 60-61 z
dne 12. 7. 2002, Ob-73982.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 08401-1/2002 Ob-74382
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel./faks
02/530-33-25.

3. (a) Vrsta in količina blaga: notranja
oprema nove Pokrajinske in študijske
knjižnice v Murski Soboti.

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

– sklop 1: oprema za postavitev gradiva,
– sklop 2: oprema za uporabnike in de-

lavce knjižnice,
– sklop 3: oprema po naročilu,
– sklop 4: oprema za pomožne prostore

in ostala pomožna oprema,
– sklop 5: oprema za varovanje gradiva

in reaktiviranje gradiva,
– sklop 6: tehnična oprema:
a) varnostna oprema,
b) računalniška oprema,
c) audio - video naprave,
d) dvigalo,
e) komunikacijske naprave,
f) druga tehnična oprema.
Ponudnik lahko da ponudbo za celoto,

posamezni sklop ali pri sklopu 6 tudi za
posamezni podsklop.

4. Kraj dobave: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek dobave september 2002 in predvi-
deni konec dobav december 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti
Brigita Perhavec ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcij-
ski račun 01280-0100011405.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Murska Sobo-
ta, Kardoševa 2, ali osebno v vložišču Me-
stne občine Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 10.30 v sejni sobi
Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, 1. nadstropje – urad župana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve 10. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 7. 2002.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 18/02 Ob-74383
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

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

Varstveno delovnega centra Slovenske
Konjice.

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

4. Kraj dobave: VDC Slovenske Konji-
ce.

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

zaključka ali trajanje dobave: oktober - no-
vember 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MDDSZ, Sek-
tor za investicije, Dunja Bubanj.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 8. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12. uri, MDDSZ,
Slovenska 54/I, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo sklenil pogodbo z enim izvajalcem.

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: 90 dni od odpiranja
ponudb; 45 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena 65 točk, reference 20 točk, fi-
nančna sposobnost 15 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Ob-74384
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kmetijski inštitut

Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana,
tel. 01/280-52-62, faks 01/280-52-55.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

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

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

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kmetijski inšti-
tut Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljublja-
na, tel. 01/280-52-62, tajniška soba 18,
vsak delovnik od ponedeljka do petka med
9. in 13. uro.

(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: 19. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije, Hac-
quetova 17, Ljubljana, v primeru osebne
predaje ponudbe na isti naslov v tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštututa Slo-
venije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

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

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 do podpisa pogodbe, predvideni da-
tum odločitve je 5. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena so 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: 11. 7. 2002.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 4/2002 Ob-74386
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,

2250 Ptuj, tel. 02/78-07-300, faks
02/77-14-531.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 160 kom
električnih negovalnih postelj, 160 kom
enodelnih vzmetnic, 160 kom nočnih
omaric, 80 kom servirnih mizic, 80 kom
trapezov in 20 kom infuzijskih stojal.

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

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Dom upo-
kojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj,
Antonija Žumbar, tel. 02/78-07-402.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
ponedeljka do petka med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
št. 0110-603-0268097.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Vol-
kmerjeva 10, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 8. 2002 ob 13. uri v prostorih
Doma upokojencev Ptuj.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša ponudba po razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Dom upokojencev Ptuj

Ob-74388
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-34-52, faks
01/478-34-22.

3. Vrsta in količina blaga: izdelki, vse-
bovani v zavitkih za novorojenca.

Ocenjeno število zavitkov je 8.000 ko-
sov/leto.

4. Kraj dobave: območje Republike Slo-
venije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2003 do 31. 12. 2007.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uroš Prikl, sek-
tor družine, tel. 01/478-34-52 in Tadeja
Pušnar, sekretariat, tel. 01/478-33-91.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma obja-
ve javnega razpisa do 10. 9. 2002, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 9. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za delo, družino in socialne zadeve, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 9. 2002 ob 13. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 2,000.000
SIT, z veljavnostjo do 31. 12. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila: 30
dnevni plačilni rok, ki prične teči od dneva
uradnega prejema računa s strani naročni-
ka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): k ponudbi
je potrebno priložiti akt o skupni izvedbi na-
ročila, iz katerega je razvidno, kdo je nosi-
lec posla in njihova medsebojna razmerja.

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: datum veljavnosti po-
nudbe – do 31. 12. 2002, predviden da-
tum sprejema ponudbe – 25. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena vrednost izdelkov, ki so obvez-
na vsebina v posameznih vrstah zavitkov in
najnižji stroški storitev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne
25. 1. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 404-08-141/2002-2 Ob-74404
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za

obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26,
Ljubljana, faks 01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: startni
svinčevi akumulatorji.

A-1. Opis predmeta javnega naročila:
startni svinčevi akumulatorji:

1. akumulator 12V 45Ah: 8 kosov,
2. akumulator 12V 55Ah: 249 kosov,
3. akumulator 12V 75Ah dim

270x190x180: 90 kosov,
4. akumulator 12V 97Ah: 66 kosov,
5. akumulator 12V 110Ah: 137 kosov,
6. akumulator 12V 135Ah: 194 kosov,
7. akumulator 12V 143Ah: 215 kosov,
8. akumulator 12V 135Ah dim

480x175x190: 4 kose,
9. akumulator 12V 180Ah dim

520x220x220: 8 kosov.
4. Kraj dobave: MORS, centralno

skladišče Miheličeva ul.b.š., Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

niso sprejemljive.
6. Predvideni datum zaključka dobave:

oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-

ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo RS, Urad za logistiko, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne
razpise, tel. 471-25-86, soba št. 550.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS-147/02-ODP-AKUMULA-
TORJI) na transakcijski račun št.
01100-6370191114.

Prevzem razpisne dokumentacije je
lahko osebno ali po pošti.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj
– javni razpis MORS–147/02-ODP-AKU-
MULATORJI.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2002 ob
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9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
2, Ljubljana, soba št. 351, v I. nadstropju.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačnik
blaga je v celoti naročnik. Rok plačila je 35
dni od dneva uradnega prejema računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih:

13.1. Dokazila o veljavni registraciji
ponudnika za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

a) Izpisek iz sodnega registra podjetij;
datum dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni na dan odpiranja ponudb, z registracijo
za dejavnost v katero sodi izvajanje javnega
naročila (original ali overjena kopija).

b) Odločba/soglasje/dovoljenje up-
ravnega organa o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavnos-
ti, katere predmet je javni razpis (overjena
kopija).

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni
podjetnik)

a) Priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overo-
vitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb.

b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravl-
janje obrti ali obrti podobne dejavnosti (over-
jena kopija) ali odločba/soglasje/dovoljen-
je upravnega organa o izpolnjevanju z za-
konom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, katere predmet je javni razpis
(overjena kopija).

13.2. Dokazila o finančni situaciji ponud-
nika

13.2.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

a) Potrdila o boniteti – BON 1 in BON 2
ali BON – 1/P ali podatke iz bilance uspeha
in podatke iz bilance stanja za leto 2001 in
potrdilo poslovne banke o stanju na tran-
sakcijskem računu, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON 2), ki ne sme-
jo biti starejša od 30 dni na dan predložitve
ponudbe.

Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nado-
mestilo le tega predložiti BON-1.

13.2.2. Za fizične osebe (samostojni
podjetniki)

a) Samostojni podjetniki predložijo dav-
čno napoved za leto 2001, z bilanco stanja
in uspeha za leto 2001, originalno potrjeno
s strani pristojne izpostave DURS.

13.3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izdaja pristojni davčni urad in carinska
uprava.

13.4. Potrdilo, da ponudnik ni pod prisil-
no upravo, v stečaju ali likvidacijskem

postopku (podjetja predložijo potrdila pris-
tojnega okrožnega sodišča, gospodarski
oddelek, sodni register, samostojni podjet-
niki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznik-
ov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.)

13.5. Potrdilo sodišča, da proti ponud-
niku v zadnjih petih letih pred objavo naroči-
la ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero mu je prepovedano opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila
(potrdilo izdano s strani pristojnega sodnega
organa, ki se nanaša na pravno osebo ali na
pooblaščenega zastopnika pravne osebe).

13.6. Potrjene izjave in podatki navede-
ni v razpisni dokumentaciji (priloge št. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
A) skupna vrednost ponudbe z vključen-

im DDV– utež 0,50,
B) rok dobave akumulatorjev v dnevih po

podpisani pogodbi – utež 0,20,
C) garancijski rok (v mesecih) za akumu-

latorje – suha izvedba (>100 Ah) – utež
0,20,

D) garancijski rok (v mesecih) za akumu-
latorje po napolnitvi s kislino – utež 0,10.

Naročnik bo po končanem odpiranju
ponudb izbral ponudnika z najvišjo
doseženo skupno oceno po navedenih
ocenjevalnih merilih, ob izpolnjevanju pogo-
jev navedenih v poglavju IV/1 – Navodila o
načinu dokazovanja usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika.

16. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

17. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba Rudolf Dolščak, tel.
01/471-21-54.

Ministrstvo za obrambo

Št. 400-06-1/2002 Ob-74430
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
računalniške opreme – podatkovnih
strežnikov in grafične postaje.

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

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

4. Kraj dobave: Vojkova 1b, 1000 Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: en mesec
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, II. nadstropje, soba 201,
tel.: 01/478-4432.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pri-
tličje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2002 ob 10. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, so-
ba št. 201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

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
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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 podrobneje
navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 11. 2002 in predvideni datum odlo-
čitve do 10. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– garancijski rok,
– dobavni rok in
– ustreznost tehničnim zahtevam razpi-

sa.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba naročnika Ida Ško-
da, dipl. oec.,  tel. 01/478-4432.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Ministrstvo za okolje,
 prostor in energijo,

Agencija RS za okolje

Št. 28/2002 Ob-74448
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62-63 / 19. 7. 2002 / Stran 5119

energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. a) Vrsta in količina blaga: osebna
vozila.

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:
49,700.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 29,000.000 SIT,
– sklop B): 16,000.000 SIT,
– sklop C): 4,700.000 SIT.
4. Kraj dobave: Elektro Maribor d.d.,

Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni da-
tum začetka dobave: 12. 9. 2002; predvi-
deni datum zaključka dobav: 15. 11. 2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan te
objave in nato  vsak delovni dan med 10. in
12 uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Fricu Novaku
in Mateji Podlesnik, tel.:02/ 22-00-464 in
02/ 22-00-128 na dan te 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 16. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 23. 8.
2002 do 7.30 v Splošno kadrovski sektor–
vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nadst.).

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, 2000 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/I. nadst.). Na ku-
verti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – ponudba
– javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave tega javnega razpisa, št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kuverta v kateri je ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacije s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
2002 ob 8. uri pri naročniku: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vred-
nosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen Zako-
na o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je regis-
triran in ima ustrezne kvalifikacije za izved-
bo dobav blaga, ki je predmet javnega raz-
pisa.

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
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: 2. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk;
– tipizacija vozil: 10 točk;
– servis in garancija: 15 točk;
– plačilni pogoj: 10 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: Fricu Novaku in
Mateji Podlesnik, tel.: 02/22-00-464 in
02/22-00-128.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 29/2002 Ob-74449
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: terenska in
kombinirana vozila.

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:
31,900.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A): 9,600.000 SIT,
– sklop B): 7,800.000 SIT,
– sklop C): 8,500.000 SIT,
– sklop D): 6,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Elektro Maribor d.d.,

Vetrinjska ulica 2, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 12. 9. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 20. 12.
2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan te
objave in nato  vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Fricu Novaku
in Mateji Podlesnik, tel. 02/22-00-464 in
02/22-00-128 na dan te 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 16. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun
št. 04515-0000570965 (DDV je upoštevan
v ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10 in 12 uro, najkasneje do 23. 8.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sek-
tor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/ I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik  Mar-
jana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – po-
nudba – javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, št. Ur.
l. RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta, v kateri je ponudbena do-
kumentacija s ponudbo mora biti zapečate-
na, ponudbena dokumentacije s ponudbo
pa mora biti zvezana skozi ponudbo s pe-
čatno vrvico in mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 2002 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, v sejni
sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
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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 dru-
gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen Zako-
na o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo 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
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: 2. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk;
– tipizacija vozil: 10 točk;
– servis in garancija: 15 točk;
–plačilni pogoj: 10 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: Fricu Novaku
in Mateji Podlesnik, tel. 02/22-00-464 in
02/ 22-00-128.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 12/2002 Ob-74451
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: tovorni
avtomobili.

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:
106,400.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A) 2 kom - tovorno vozilo do 18
ton: 67.400.000 SIT,

– sklop B) 3 kom - tovorno vozilo do 6
ton: 25,000.000 SIT,

– sklop C) 1 kom - tovorno vozilo do 6
ton: 14,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: v skladišče naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 12. 9. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 20. 12.
2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te
objave in nato  vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Fricu Novaku
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-464 in 02/22-00-127 na dan te
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 16. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 23. 8.
2002 do 11. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče (prevzem-
nik  Marjana Gredin, soba št. 114/I.
nadst.). Na kuverti s ponudbo mora biti v
levem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis”. Navede-
na mora biti: številka objave tega javnega
razpisa, št. Ur. l. RS in predmet javnega
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mo-
ra biti zapečatena, ponudbena dokumen-
tacije s ponudbo pa mora biti zvezana sko-
zi ponudbo s pečatno vrvico in mora biti
zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
2002 ob 12. uri pri naročniku: Elektro Mar-
ibor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za res-
nost ponudbe v višini 3% od ocenjene vred-
nosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-

čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih ZJN-1):
ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev,
gospodarska družba ali samostojni podjet-
nik, ki je registriran in ima ustrezne kvalifika-
cije 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
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: 2. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk;
– servis in garancija: 15 točk;
– tipizacija vozil: 10 točk;
– plačilni pogoj: 10 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: Fricu Novaku
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-464 in 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 23/2002 Ob-74452
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. a) Vrsta in količina blaga: računalni-
ška oprema.

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:
73,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop A) računalniki in ekrani:
23,000.000 SIT,

– sklop B) prenosni računalniki:
10,000.000 SIT,

– sklop C) strežniki: 19,000.000 SIT,
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– sklop D) programska oprema:
21,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Vetrinjska ul. 2, pri na-
ročniku.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 10. 9. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 17. 10.
2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Sašu Trunklu
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-183 in 02/22-00-127 na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 16. 8. 2002.

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 16. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun
št. 04515-0000570965 (DDV je upoštevan
v ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 22. 8.
2002 do 10. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Ve-
trinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrov-
ski sektor – vložišče (prevzemnik Marjana
Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na kuverti s
ponudbo mora biti v levem spodnjem kotu
vidna oznaka: “Ne odpiraj – ponudba – javni
razpis”. Navedena mora biti: številka objave
tega javnega razpisa, št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja. Kuverta s
ponudbo mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2002 ob
11. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, 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 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, 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
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo 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: 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 65 točk;
– skladnost z že obstoječo računalniško

opremo: 15 točk;
– rok plačila: 15 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: Sašu Trunklu
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-183 in 02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 26/2002 Ob-74453
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: 41 kosov
radijskih postaj.

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 na katero ponudnik konkuri-
ra.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
9,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila: nič.

4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-
te naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 10. 9. 2002; pred-
videni datum zaključka dobav: 20. 10.
2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo

in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te
objave in nato  vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Miljutinu Koc-
beku, inž. el., Andreju Vajdi in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-190/195 in 02/22-00-127
na dan te 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 16. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun
št. 04515-0000570965 (DDV je upoštevan
v ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10.  in 12. uro, najkasneje do 22. 8.
2002 do 12. ure v Splošno kadrovski sek-
tor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče (prevzem-
nik  Marjana Gredin soba št. 114/I. nad-
st.). Na kuverti s ponudbo mora biti v le-
vem spodnjem kotu vidna oznaka: “Ne od-
piraj – ponudba – javni razpis”. Navedena
mora biti: številka objave tega javnega raz-
pisa, št. Ur. l. RS in predmet javnega naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen pol-
ni naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je
ponudbena dokumentacija s ponudbo mo-
ra biti zapečatena, ponudbena dokumen-
tacije s ponudbo pa mora biti zvezana sko-
zi ponudbo s pečatno vrvico in mora biti
zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 8. 2002 ob
13. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor v sejni
sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponud-
nik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vred-
nosti javnega razpisa za sklope na katere
ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega razpisa.
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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
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: 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– potrjene reference ponudnika:12 točk;
– rok plačila: 12 točk;
– rok dobave: 10 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 6 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: Miljutinu Koc-
beku, inž. el., Andreju Vajdi in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-190/195 in 02/ 22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 21/2002 Ob-74454
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-
ška oprema.

(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.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
20,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-
te naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 10. 9. 2002; pred-
videni datum zaključka dobave: 20. 12.
2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Dodatne informacije o naročilu dobite
na naslovu naročnika pri: Matjažu Lepeni-

ku, Draganu Stevanoviču. tel.:
02/22-00-124 in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-127 na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 7.30 in
9.30.

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 15. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun
št. 04515-0000570965 (DDV je upoštevan
v ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do: 20. 8.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik  Mar-
jana Gredin soba št. 114/I. nadst.). Na ku-
verti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – ponudba
– javni razpis”. Navedena mora biti številka
objave tega javnega razpisa, št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Kuverta v kateri je ponudbena dokumen-
tacija s ponudbo mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2002 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, 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 celotnega javnega razpisa na ka-
terega ponudnik konkurira. Dolžina veljav-
nosti bančne garancije mora biti 70 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki so 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 umak-
nejo 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: 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– potrjene reference: 20 točk;
– plačilni pogoj:15 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 5 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: Matjažu Lepeniku
in Draganu Stevanoviču za tehnični del –
tel. 02/22-00-124 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 za osta-
le informacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 531/2002 Ob-74455
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: orodje in
mehanizacija.

(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:
19,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

– sklop 1): 10,000.000 SIT,
– sklop 2): 9,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave:  predvideni
datum začetka dobave: 10. 9. 2002; pred-
videni datum zaključka dobave: 20. 12.
2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Dodatne informacije o naročilu dobite
na naslovu naročnika pri: Petru Kaubeju,
univ. dipl. inž. el., tel. 02/22-00-171 in Mi-
lanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-127 na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
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b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 16. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun
št. 04515-0000570965 (DDV je upoštevan
v ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do: 21. 8.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik  Mar-
jana Gredin soba št. 114/I. nadst.). Na ku-
verti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – ponudba
– javni razpis”. Navedena mora biti številka
objave tega javnega razpisa, št. Ur. l. RS in
predmet javnega naročila. Na hrbtni strani
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Kuverta, v kateri je ponudbena dokumen-
tacija s ponudbo mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacija s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 2002 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, 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 celotnega javnega razpisa za za-
ključene sklope na katere ponudnik konku-
rira. Dolžina veljavnosti bančne garancije
mora biti 70 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kotnajugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen zakona o javnih
naročilih): ponudbo lahko predloži skupina
izvajalcev, gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik, ki je registriran in ima us-
trezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga,
ki so 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., XI. in XII. členu razpisne dokumenta-
cije.

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: 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk;
– kompatibilnost: 15 točk;
– plačilni pogoj: 10 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: Petru Kaube-
ju, univ. dipl. inž. el., za tehnični del –
tel. 02/22-00-171 in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-127 za osta-
le informacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., 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. 24245 Ob-74503
V javnem razpisu za oddajo javnega na-

ročila št. JN 06/02 “izgradnja digitalnega
TK omrežja Elektra Ljubljana, d.d. (projekti-
ranje, dobava in montaža opreme ter spu-
ščanje v obratovanje)”, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 49-50 z dne 7. 6. 2002,
Ob-71624, se spremenijo naslednje točke,
ki si se pravilno glasijo:

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

– predvideni pričetek del je mesec sep-
tember 2002 in dokončanje teh del pred-
vidoma leta 2004;

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

– razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 29. julija 2002, in sicer vsak delovni
dan od 8. do 14. ure;

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

– Razpisna dokumentacija bo na razpo-
lago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV)
na transakcijski račun Elektro Ljubljana,
d.d., št. 06000-0076655034, sklic na šte-
vilko: 2300-3371, z obvezno navedbo dav-
čne številke.

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

– ponudbe morajo biti oddane najkasne-
je do 29. julija 2002 do 10. ure, ponudbe
oddane po tem roku ne bodo upoštevane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
– javno odpiranje ponudb bo 29. julija

2002 ob 11. uri v sejni sobi družbe Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56/VII v Ljub-
ljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu ZJN:

– ostanejo vsi dokumenti, navedeni v ci-
tirani objavi in vse zahteve v zvezi z njimi, pri
čemer se starost dokumentov določi glede
na novi datum odpiranja ponudb.

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

– upoštevati je potrebno novi datum od-
piranja ponudb, ostalo ostane nespreme-
njeno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročniku:

– navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku po-
sredovane do 24. julija 2002;

– vsa ostala določila v razpisni dokumen-
taciji ostanejo še naprej v veljavi,

– do naštetih sprememb je prišlo zaradi
naročnikove odločitve, da na željo večih pre-
vzemnikov razpisne dokumentacije podaljša
rok za oddajo ponudb.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. julij 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 2.3.2876/02 Ob-74526
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,

št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
in odpiranje ponudb na razpisu za posodo-
bitev proge Ormož–Murska Sobota: “Pro-
jektiranje, dobava, montaža in predaja v
obratovanje signalno varnostnih in teleko-
munikacijskih naprav na progi Ormož–Mur-
ska Sobota” (ZJN-12.G), ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53-54 z dne 21. 6.
2002, Ob-72609, in sicer novi datumi za
predložitev in odpiranje ponudb so:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 8. 2002 ob 11. uri, Slovenske železni-
ce, d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11,
Steklena dvorana.

Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
RS, Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 2 Ob-74111
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o., Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta

23/b, 5270 Ajdovščina, tel. 05/365-97-00,
faks 05/366-31-42.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija deponije komunalnih odpad-
kov – 1. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Deponija KO – Ajdov-
ščina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek septem-
ber 2002, dokončanje december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Go-
riška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, kont.
osebi Igor Madon, Aleš Bačer, tel.
05/365-97-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
transakcijski račun št.
04751-0000120476, pri NKBM.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjska dru-
žba d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 8. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdov-
ščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonodajo o izvrševanju proračuna
RS ter Zakonom o financiranju občin, 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): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
kot skupina izvajalcev s sklenjenim dogovo-
rom 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: v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. 11. 2002, 2. 9.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico zma-
njšati obseg del glede na razpoložljiva sred-
stva.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.

Ajdovščina

Št. 10636/01 Ob-74139
1. Naročnik: Gorenjske elektrarne, pro-

izvodnja elektrike, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Stara cesta 3,

4000 Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

objektov zajetja, podstavkov cevovoda
in temeljev mostu v HE Rudno, v ocenjeni
vrednosti 40,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: HE Rudno, Rudno 41,
Železniki.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 90 dni od podpi-
sa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna slu-
žba Elektra Gorenjska, d.d. Kranj, Mirka
Vadnova 3a, II. nadstropje, soba št. 212,
po predhodni enodnevni najavi po tel.
04/208-36-27 ali faksu 04/208-36-00, z
virmanskim dokazilom o plačilu stroškov in
obvezno navedbo davčne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 30.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 07000-0000542805,
Gorenjska banka Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št.
212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 8. 2002 ob 10.
uri, v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.,
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi, II.
nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, bančna garanci-
ja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% pogodbene vrednosti, bančna
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun bo opravljen do višine 90% pogodbene
cene na podlagi ugotovljene stopnje goto-
vosti in potrjenih začasnih situacij, 10% po-
godbene cene pa bo naročnik plačal izva-
jalcu po izpolnitvi vseh pogodbenih obvez-
nosti.

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

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
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 30 dni od roka določe-
nega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, rok izvedbe del 15%, potrjene refe-
rence ponudnika za podobna dela na jezov-
nih objektih 15%, plačilni rok 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Gorenjske elektrarne, d.o.o.

Ob-74148
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hra-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
opornega zidu pod igriščem Log.

(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: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 8. 2002.

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 8. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
RTH d.o.o., v Trbovljah.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 26. 10. 2002, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 15 točk,
– plačilni pogoji do 20 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: 11. 7. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Ob-74155
1. Naročnik: Zavod za varstvo kulturne

dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto.

2. Naslov naročnika: Skalickega ul. 1,
grad Grm, 8000 Novo mesto,
tel. 07/393-15-40, faks 07/393-15-90,
e-pošta: zvkdnm@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
restavratorskih delavnic na gradu Grm:
elektroinstalacijska dela, gradbena in
obrtniška dela, strojnoinstalacijska de-
la.

(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: izdelava pro-
jekta izvedenih del je obveznost izvajalca in
mora biti upoštevana v ponudbeni ceni.

4. Kraj izvedbe: grad Grm v Novem me-
stu.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, rok izvedbe del je 10. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Novo mesto, Skalickega ul. 1, grad
Grm, Novo mesto: kontaktna oseba je Bo-
jan Zaletelj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 01285-6096313413, pri če-
mer navedite namen plačila: “plačilo razpis-

ne dokumentacije za ureditev restavrator-
skih delavnic na gradu Grm”. Ob dvigu raz-
pisne dokumentacije se mora kandidat iz-
kazati s potrdilom o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 19. 8. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije, Območna enota Novo me-
sto, Skalickega ul. 1, Grad Grm, 8000 No-
vo mesto, s pripisom: »Ne odpiraj, javni raz-
pis za ureditev restavratorskih delavnic na
gradu Grm.«

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
19. 8. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močne enote Novo mesto, Skalickega ul. 1,
grad Grm, 8000 Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: 5% bančna garancija za
resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila: po-
goji so določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je bila ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN, 47. člen): naročnik bo sklepal po-
godbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s poten-
cialnimi podizvajalci.

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 opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja
ponudb in v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenjevanje ponudb:
– cena (80%),
– reference ponudnika pri podobnih de-

lih (5%),
– plačilni pogoji (5%),
– rok izvedbe (5%),
– garancijski rok (5%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ostale informacije o naročilu so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije

Območna enota Novo mesto

Št. 4 Ob-74156
1. Naročnik: Kmetijska šola Grm Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Sevno 13, 8000

Novo mesto, tel. 3934-700, faks
07/3934-710.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dozidava
šole – novogradnja (ocenjena vrednost
154,100.000 SIT).

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

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

4. Kraj izvedbe: Sevno 13.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2002
do 1. 9. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se zahteva na naslovu
Kmetijske šole Grm Novo mesto, Sevno 13,
8000 Novo mesto – Kovačič, tel.
07/3934-713, dodatne informacije  Bratk-
ovič na tel. 041/668-680.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen sobote, nedelje in prazni-
ke do 15. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na TRR
01100-603703530 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Sevno 13, Novo mesto (v računo-
vodstvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 2002 ob 12.30  na naslovu
Sevno 13.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002, predviden datum odločitve
je 14. 8. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2002.

 Kmetijska šola Grm Novo mesto

Št. 351-1/98 Ob-74157
1. Naročnik: Občina Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Občina Grosuplje,

Taborska 2, tel. 7888-750, faks 7888-764.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

podružnične osnovne šole, vrtca in telo-
vadnice v Št. Juriju.

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

4. Kraj izvedbe: Št. Jurij – Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive, samo ponudba po načelu
“ključ v roku”.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe (predvidoma sep-
tembra 2002), zaključek del do maja 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gro-
suplje, Urad za gospodarstvo in družbene
dejavnosti, Pavšek Mirjam, tel.
01/7888-779, GSM 031/655-591.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času razpisa od 8. do 15. ure v 3. nadst.,
soba 31, po predhodni dvodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 29.000 SIT
nakazan na podračun št.
01232-0100001923 sklic na št.
1200-260-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Grosuplje, Taborska 2,
1290 Grosuplje – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 8. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Grosuplje, Taborska 2.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cije v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačala po mesečnih situa-
cijah v roku 60 dni po uradnem prejemu in
potrditvi mesečnih situacij s strani nadzora
in naročnika.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija (PGD in
PZI) bo na vpogled v poslovni stavbi Občine
Grosuplje, Taborska c. 2 od 15. 7. 2002
do 9. 8. 2002.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 36-37 z dne
26. 4. 2002, št. objave 4035-191/99.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Občina Grosuplje

Št. 403-01-14/2002 Ob-74158
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.

2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks 02/881-21-18, e-mail: info@slo-
venj-gradec.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija cest v Mestni občini Slovenj
Gradec v letu 2002:

1. rekonstrukcija ceste Sele - Pežel,
2. rekonstrukcija ceste Šmartno - Ho-

mec,
3. rekonstrukcija ceste Bošnik - Ra-

duše.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik si pridrži pravico, da
odda dela po posameznih odsekih ali za
več odsekov skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Območje Mestne obči-
ne Slovenj Gradec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del sep-
tembra 2002, dokončanje del oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, vložišče, Tanja Meh. Ponudniki mo-
rajo morebitna dodatna vprašanja v zvezi z
razpisom poslati pisno najkasneje 10 dni
pred oddajo ponudb. Na vsa vprašanja mora
naročnik odgovoriti v roku 5 dni pred odpira-
njem ponudb. Dodatne informacije - Oddelek
gospodarskih javnih služb in infrastukture,
Zvonko Kuhelnik, tel. 02/881-21-43.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na voljo vsak delovni dan od
7. do 13. ure po tej objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo
v višini 15.000 SIT na številko transakcij-
skega računa 01000-0100010381 s pripi-
som razpisna dokumentacija za rekonstruk-
cijo cest v Mestni občini Slovenj Gradec za
leto 2002. Stroški dokumentacije ne vklju-
čujejo dostave dokumentacije po pošti.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 19. 8. 2002, Mestna ob-
čina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, sejna soba, ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik ne zahteva garancije za resnost po-
nudbe.

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

nudniki, ki sodelujejo na podlagi skupnega
nastopa (koncesija, podizvajalci) lahko pre-
dložijo samo eno ponudbo za razpisana de-
la, upoštevane bodo tudi ponudbe za posa-
mezne odseke.

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 navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti 30 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 7 dni od odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik nima nobenih obveznosti
do ponudnikov, ki ne bodo izbrani.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

 Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 01/2002 Ob-74178
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

3205 Vitanje; faks 03/757-43-51; tel.
03/757-43-50; info@vitanje.si;.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste LC 261060 Zlo-
dej – Večkov graben.

(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: na območju občine Vi-
tanje (Paka).

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

končanja ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vita-
nje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
15. avgusta 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na-
kazilo na transakcijski račun Občine Vitanje
št. 01337-0100003568.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. avgust 2002
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje-tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. avgust 2002 ob 10.30 v sejni
sobi Občine Vitanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je zahtevana bančna garan-
cija v višini 10% vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
ločilih pogodbe iz dokumentacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen zakona o javnih naročilih): /

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 bo moral pred-
ložiti dokumente v skladu z raspisno doku-
mentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40%, možnost kreditiranja 35%,
reference 20%, druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Vitanje, Grajski trg 1 pri Fric Go-
razdu, tel. 03/757-43-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Občina Vitanje

Ob-74187
1. Naročnik: Protech d.d., po pooblasti-

lu Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
(po pogodbi št. 3311-01-232302).

2. Naslov naročnika: Ulica Vita Kraig-
herja 5, 2000 Maribor.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev dela objekta Srednje tekstilne šole v
Mariboru za potrebe frizerja in medij-
skega tehnika.

(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 po sklo-
pih.

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

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

naročnik variantnih ponudb ne bo upošte-
val.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, rok izvedbe predvidoma štiri me-
sece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Protech d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Vik-
tor Lednik in Mojca Kavnik, tel.
02/23-00-100, faks 02/23-72-555.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vse delovne dni
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR pri No-
vi KBM, št. 04515-0000259595.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 8. 2002 ob 11.30, v veliki sejni
sobi podjetja Protech d.d., Ulica Vita Kraig-
herja 5, Maribor.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002, 15. 9.
2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na vpo-
gled v podjetju Protech d.d., Maribor.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Protech d.d., Maribor

Št. 30008-2/02-03 Ob-74197
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-ma-
il: obcina.muta@muta.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija poslovno-stanovanjskega ob-
jekta Kovaška 1, Muta.

(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 za celoto.

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

4. Kraj izvedbe: Muta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 10. 9. 2002, predviden zaključek
del je avgust 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Muta,
Občinska uprava, kontaktni osebi sta Sašo
Pavlič in Silva Skutnik, tel. 02/876-18-23,
faks 02/876-11-14.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14 uro, ob petkih med 8. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na
transakcijski račun 01281-0100011065, s
pripisom Kovaška 1.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 2002 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Muta.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od dneva, ko nadzorni organ naročnika po-
trdi pravilnost situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem
za celoto.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 9. 2002, predvi-
den datum odločitve 20. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
reference (podrobneje v razpisni dokumen-
taciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izvedba rekonstrukcije bo potekala
fazno (pričetek septembra 2002, dokonča-
nje avgusta 2004). Za razpisana dela je v
letu 2002 zagotovljenih 10,000.000 SIT.
Preostala sredstva za izvedbo razpisanih del
se bodo zagotovila v proračunu za leto 2003
in 2004.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Občina Muta

Ob-74229
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230, Postojna, tel. 05/72-80-784, faks
05/72-80-780.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
dozidave Osnovne šole 25. maja Pre-
stranek.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope 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: Prestranek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober 2002,
december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Postojna, Oddelek za okolje,
prostor in urbanistično načrtovanje, Ljub-
ljanska 4, 6230 Postojna, kont. oseba Zora
Obreza, tel. 05/72-80-784.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT s položnico na
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transakcijski račun št. 01000-0100016395,
Občina Postojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 27. 8. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, Tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba,
dograditev OŠ Prestranek«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 28. 8. 2002 ob 10. uri, Občina Po-
stojna, soba št. 27, Ljubljanska 4, 6230
Postojna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora k ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v vrednosti 10%
od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
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 ZJN-1:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

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

– ponudba mora veljati 30 dni od odpi-
ranja ponudb,

– datum odločitve o izbiri izvajalca pred-
vidoma do 3. 9. 2002.

15. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 50 točk,
– način plačila – 20 točk,
– rok izvedbe – 10 točk,
– reference – 15 točk,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

– 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, ali odsto-
piti od pogodbe, v kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokritje pogod-
benega zneska. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do odškodnine iz tega naslo-
va.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Občina Postojna

Št. 005-7/02-100 Ob-74231
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,

3230 Šentjur, faks 03/574-34-46.
3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-

zacija lokalne ceste LC 396100 Šen-
tvid–Zagorje, III. faza, etapa B.

(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.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
odseku ceste Šentvid pri Planini–Zagorje
pri Lesičnem.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali časa izvedbe: september –
oktober 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Šen-
tjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur; kontaktna
oseba Anica Jazbinšek, tel. 03/747-13-87,
ali Tadeja Zorič, tel. 03/747-13-24, faks
03/57-43-446.

(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 podračun občine Šentjur pri
UJP št., 01320-0100004983, namen na-
kazila: razpisna dokumentacija za moderni-
zacijo lokalne ceste LC 396100 Šentvid–
Zagorje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 22. 8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šen-
tjur, II. nadstropje, soba št. 37 – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 8. 2002 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur, 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: 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 (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 30. 8. 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.
03/747-13-26 ali Anici Jazbinšek, tel.
03/747-13-87.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-74234
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 kotlarne – OŠ Glazija Celje s
plinskim priključkom – ponovitev.

(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: Oblakova ulica 15,
3000 Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 16. 8. 2002
do 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Oskar Šoster, univ. dipl.
ek., 03/42-65-876.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 7. 2002
do 29. 7. 2002, vsak dan razen petka, od
8. do 12. ure, tajništvo Komunalne direkci-
je/II, Prešernova 27.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za razpisno doku-
mentacijo znaša 10.000 SIT in se nakaže
na transakcijski račun št.
01211-0100002855, MOC proračun, sklic
28 75108-7141009-80001602. Pri dvigu
razpisne dokumetacije se mora prevzemnik
izkazati z orginalnim dokumentom (virman...)
iz katerega je razvidno plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MO Celje, Komunalna direkci-
ja, Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 30. 7.
2002 ob 13. uri, MO Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, sej-
na soba št. 9/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3,5 mio SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: skladno z določili razpisnih pogojev iz
razpisne dokumetacije in pogodbe za iz-
vedbo del.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pogodba
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ali druga pravna oblika za sodelovanje 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 29. 8. 2002. Predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 10. 8. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: investitor si pridržuje pravico, da zavr-
ne ponudbo ponudnika, če se je le ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavne-
ga izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal kot
neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja po-
godbenih rokov, kvalitete izvedenih del,
spoštovanja projektne dokumentacije in na-
vodil nadzora ter zagotavljanja varnega dela.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

MO Celje, Komunalna direkcija

Št. 403-08-2/2002 Ob-74235
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prizidek

k upravni stavbi MO Novo mesto na Sei-
dlovi cesti 1 (dvigalo) z ureditvijo dvori-
šča.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 5. 9.
2002, dokončanje 5. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Novo mesto, Služba za investicije, Sei-
dlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kontak-
tna oseba je Danica Okleščen, tel.
07/39-39-216.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 7. 2002
do 9. 8. 2002, od 8. do 12. ure, po pred-
hodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom dokumentaci-
je je potrebno plačati znesek 20.000 SIT na
Podračun Mestne občine Novo mesto, št.
01285-0100015234, s pripisom dvigalo.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 8. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi MO Novo mesto II/67,
Seidlova cesta 1.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prejema računa ali več,
odvisno od najugodnejše ponudbe.

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

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: veljavnost ponudbe je
60 dni po odpiranju, ponudniki bodo o izbiri
obveščeni do 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk). Podrobna obrazlo-
žitev je navedena 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: 12. 7. 2002.

Mestna občina Novo mesto

Št. 414-05-5/2001 Ob-74236
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacij-

ska dela na Rotovžu (Glavni trg 7), grad-
benoobrtniška in instalacijska dela.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so iz-
delani.

4. Kraj izvedbe: Glavni trg 7, 8000 No-
vo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del 5.
9. 2002, dokončanje 5. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Novo mesto, Služba za investicije, Sei-
dlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Kontak-
tna oseba je Danica Okleščen, tel.
07/39-39-216.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 7. 2002
do 9. 8. 2002, od 8. do 12. ure, po pred-
hodni telefonski najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: pred dvigom doku-
mentacije je potrebno plačati znesek

20.000 SIT na Podračun Mestne občine
Novo mesto, št. 01285-0100015234 s
pripisom Rotovž.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 8. 2002 ob
13.30, v sejni sobi MO Novo mesto II/76,
Seidlova 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 4 milijone SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prejema računa ali več,
odvisno od najugodnejše ponudbe.

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

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: veljavnost ponudbe je
60 dni po odpiranju, ponudniki bodo o izbiri
obveščeni do 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba (cena 95
točk, rok plačila 5 točk). Podrobna obrazlo-
žitev je navedena 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: 12. 7. 2002.

Mestna občina Novo mesto

Št. 352-05-62/02 Ob-74238
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Borisa Kraigherja

25, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, e-mail: obcina.kidrice-
vo.igor@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija v Apačah – vzhod I. faza del.

(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: Apače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 2. 9. 2002
do 30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kidri-
čevo, Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidriče-
vo, tajništvo, Igor Premužič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
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22. 7. 2002 do 7. 8. 2002, vsak delavnik
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
01245-0100017097.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kidričevo, Borisa Kra-
igherja 25, 2325 Kidričevo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Kidričevo.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom.

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Občina Kidričevo

Št. 403-07-004/02-01 Ob-74242
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice nad Ljubljano, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste v središču naselja dolži-
ne 890 m, širitev iz sedanjih 4,2 na 5 m,
ureditev enostranskega pločnika 1,2 m,
prenova vodovoda, plinovoda, javne raz-
svetljave, NN električnih dovodov, TF in
CATV ter kanalizacije.

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

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

4. Kraj izvedbe: kraj Vodice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
2. 9. 2002, rok izvedbe 15. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Vodice, sprejemna pisarna, Ko-
pitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna ose-
ba Mira Verbič, tel. 01/833-26-10.

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

mentacijo se lahko prevzame v času ura-
dnih ur Občine Vodice (ponedeljek, sreda
in petek od 10.30 do 12. ure, ob sredah pa
tudi od 14. do 17. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 15.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na transakcijski račun
01000-0100000681, Občina Vodice, na-
men nakazila: razpisna dokumentacija – Vo-
diška cesta, sklic na št. 00-502.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 8. 2002 ob 13. uri, v prostorih Občine
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 60 dni od prejema
potrjenih situacij, podrobneje je določeno v
vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini raz-
pisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem
del, ki lahko angažira podizvajalce pod po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu zakona o
javnih naročilih: nosilec mora izvesti 75%
vrednosti ponudbe sam oziroma mora v pri-
meru uporabe podizvajalcev do te vrednosti
pridobiti solidarno odgovornost vključenih
podizvajalcev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odpiranja je 12. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, garancijski rok 10%, refe-
rence za podobne projekte 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Vodice, Miran Sirc, tel.
01/833-26-21.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil v
Uradnem listu RS, št. 55-56 z dne 28. 6.
2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Občina Vodice

Št. 344-04/01 Ob-74249
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
lokalne ceste LC 269070 Murska Sobo-

ta–Ivanci, odsek Noršinci–Lukačevci–
Mlajtinci.

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

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

4. Kraj izvedbe: Noršinci, Lukačevci,
Mlajtinci.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1 mesec.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v znesku 20.000 SIT ponudniki
poravnajo z nakazilom na transakcijski ra-
čun št. 01278-0100012085, namen naka-
zila: za razpisno dokumentacijo – ureditev
lokalne ceste.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. avgusta 2002 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, taj-
ništvo – soba 3 (1. nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. avgusta
2002 ob 8. uri, na naslovu: Občina Morav-
ske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo 90 dni od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: na-
čin plačevanja in roki so določeni v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznej-
ši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
60 dni po roku za oddajo ponudbe.
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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: 12. julij 2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 35103-06-01/2002 Ob-74253
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ulica Franca Bar-

leta 23, 4207 Cerklje, tel. 04/27-80-100,
faks 04/25-21-027.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža opreme za večnamensko
športno dvorano.

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

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

4. Kraj izvedbe: Cerklje na Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 20. 8. 2002, dokončanje del 20. 9.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cerk-
lje na Gorenjskem, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ulica Franca Barleta 23, 4207
Cerklje, kontaktna oseba je Majda Stare,
tel. 04/27-80-100.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do dneva od-
piranja.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačljivo na
transakcijski račun občine Cerklje na Go-
renjskem, št. 01212-0100006686 s pripi-
som razpisna dokumentacija za opremo
večnamenske športne dvorane.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 13. uri na sedežu
Občine Cerklje na Gorenjskem, Ulica Fran-
ca Barleta 23, 4207 Cerklje (sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% od ponujene vrednosti del, ki
mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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): sklenitev
gradbene pogodbe za celoto.

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vsaj minimalne kriterije, ki so navedeni
pod usposobljenostjo in sposobnostjo. Če
ponudnik ne izpolnjuje enega od kriterijev
se ga avtomatsko izloči.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 45 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor naročnik po tem razpisu ne
bo pridobil najmanj dveh veljavnih ponudb,
bo razpisana dela oddal po postopku s po-
gajanji. Naročnik si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanega. Ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 43/02 Ob-74257
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana,
po pooblastilu LIZ - inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, faks 01/23-44-050, tel.
01/23-44-032.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
toplovodnega omrežja v študentskem
naselju v Rožni dolini v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Cesta 27. apri-
la 31.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek septem-
ber 2002, dokončanje oktober 2002

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 7. 2002
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 15.000 SIT, virmansko plačilo na
TR: SZ KB 19100-0010023743 pred dvi-
gom razpisne dokumentacije;

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2002, ob 12. uri, LIZ - inženiring,
d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na LIZ
- inženiring, d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Janez Sitar.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

LIZ - inženiring, d.d., Ljubljana

Št. 407-301/2002 Ob-74260
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet

javnega naročila je gradnja Srednje glas-
bene in baletne šole v Ljubljani za naroč-
nika po tem javnem razpisu, po sistemu ključ
v roke s fiksno ceno.

Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse go-
spodarske, tehnične in funkcionalne pogo-
je naročnika, izbrani izvajalec pa bo moral:

– zagotoviti ustrezno komunalno oprem-
ljeno zemljišče na območju mesta Ljublja-
na, velikosti najmanj 9.000 m2, oddaljeno-
sti največ 2 km zračne linije od zgradbe
Slovenske filharmonije ali Cankarjevega do-
ma;

– izvesti javni natečaj za izbiro najugo-
dnejše arhitektonske rešitve na nudeni lo-
kaciji;

– pridobiti vsa potrebna soglasja, loka-
cijsko in gradbeno dovoljenje ter uporabno
dovoljenje;

– izdelati vso potrebno prostorsko (ev.
sprememba zazidalnega načrta), lokacijsko
in projektno dokumentacijo (idejni projekt,
PGD, PZI in PID) za vsa dela ter opremo;

– izvesti vsa gradbena, obrtniška, stroj-
no in elektro instalacijska dela na objektu z
zunanjo ureditvijo in izgradnjo zunanjih igrišč
ter izvedbo vseh komunalnih priključkov; za-
želena je gradnja objekta etažnosti največ
(K)+P+2;

– opremiti objekt (oprema šolskih in
upravnih prostorov, prostorov za športno
vzgojo in zaklonišča), zunanja igrišča ter
okolico.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnej-
šemu ponudniku celotno javno naročilo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedbo celot-
nega javnega naročila bo naročnik oddal naj-
ugodnejšemu ponudniku po sistemu ključ v
roke s fiksno ceno, kjer bo izvajalec izdelal
tudi celotno projektno dokumentacijo.

Kot potrebna izhodišča za izdelavo ponud-
be bo naročnik z razpisno dokumentacijo pre-
dal ponudnikom projektno nalogo s podatki o
potrebnih kapacitetah, obsegu gradnje ter nor-
mativih, ki jih bo moral upoštevati pri projekti-
ranju in gradnji tovrstne šole.

Ponudniki bodo morali izvesti javni nate-
čaj za izbor najugodnejše arhitektonske za-
snove šole na lokaciji, ki jo nudi ponudnik.

4. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudnik lahko ponudi variante za različne
lokacije ob pogoju, da so usklajene s pro-
jektno nalogo naročnika ter prostorskimi po-
goji za lokacijo. Vse variante mora ponudnik
cenovno ovrednotiti, naročnik pa jih bo oce-
njeval v skladu z objavljenimi merili za odda-
jo javnega naročila.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaklju-
ček v največ 40 mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad za investici-
je, Trubarjeva 3, tajništvo, Nataša Novak,
telefaks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 8. 2002,
vsak delovnik od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT, negotovinsko
plačilo na transakcijski podračun št.
01100-6300109972, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije;

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 9. 2002, do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, 1000 Ljubljana, Trg OF 13, vloži-
šče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 4. 9. 2002, ob 10. uri, Ministrs-
tvo za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljub-
ljana, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V,
sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval opravljena dela na osnovi
štirih tranšnih računov na leto, izstavljenih v
višini stopnje gotovosti del. Naročnik jih bo
plačeval z zamikom 60 dni od uradnega
prejetja potrjenega računa.

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

o javnih naročilih, 47. člen): z izbranim
ponudnikom bo sklenjena pogodba za iz-
vedbo celotnih razpisanih del

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. zakona o javnih
naročilih: ponudnik je lahko vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba po merilih:

– skupna ponudbena cena 55%,
– zagotavljanje lokacijskih pogojev nu-

denega zemljišča 25%,
– finančna in poslovna sposobnost 15%
– garancijski roki 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik razpolaga z zemljiščem, ki
ga bo izbrani ponudnik moral vzeti v zame-
njavo za ponujeno zemljišče. Zamenjavo bo-
sta naročnik in izbrani ponudnik izvedla s
posebno menjalno pogodbo, ki stopi v ve-
ljavo takoj po pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 61 z dne 12. 7.
2002, Ob-73872.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 3650 Ob-74267
1. Naročnik: Institut Jožef Stefan, Jamo-

va 39, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija objekta Betatrona in Van de
graafa.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova 39.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek septem-
ber 2002 – dokončanje maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ-inženiring,
d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, dodatne
informacije: Janez Sitar, udig., tel.
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 7. 2002
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 15.000 SIT, virmansko plačilo na
TR: SZ KB 19100-0010023743, pred dvi-
gom razpisne dokumentacije;

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 8. 2002, do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2002, ob 13. uri, LIZ-inženi-
ring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, sejna so-
ba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z določili pogojev iz razpisne dokumen-
tacije.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiringu d.d., Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Janez Sitar.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Institut Jožef Stefan

Št. 30008-3/02-04 Ob-74293
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-ma-
il: obcina.muta@muta.si .

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije in rekonstrukcija ceste v
Gozdni ulici na Spodnji Muti.

(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 za celoto.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 15. 9. 2002, predviden zaključek
del je 15. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Muta,
Občinska uprava, kontaktna oseba Sašo Pa-
vlič in Silva Skutnik, tel. 02/876-18-23, faks
02/876-11-14.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vask delovni dan
med 8. in 14. uro, ob petkih med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT nakazati na tran-
sakcijski račun 01281-0100011065 s pri-
pisom Gozdna ulica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 8. 2002 do
12. ure .

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Muta.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od dneva, ko nadzorni organ naročnika po-
trdi pravilnost situacij.

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 sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. 9. 2002, predviden
datum odločitve 22. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
reference (podrobneje v razpisni dokumen-
taciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: investitor si pridržuje pravico, da ne
odda vseh del, ki se nanašajo na rekon-
strukcijo ceste in so zajeta v popisu del.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Občina Muta

Št. 183-2002 Ob-74302
1. Naročnik: Pokrajinski muzej Ptuj.
2. Naslov naročnika: Prešernova 37,

2250 Ptuj, tel. 02/787-92-30, faks
02/787-92-45, e-mail:muzej-ptuj-upra-
va@siol.net.

3. a) Opis in obseg gradnje: investicij-
sko vzdrževalna in zaščitna dela na spo-
meniku Republike Slovenije, Dominikan-
ski samostan na Ptuju, prekritje strehe
nad nekdanjo cerkveno ladjo.

b) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je zamenjava strešne kritine nad nekda-
njo cerkveno ladjo Dominikanskega samo-
stana kot investicijsko vzdrževanje in zašči-
ta del na spomeniku RS kot nujni ukrep za
postopno trajno zavarovanje objekta.

4. Kraji izvedbe: Ptuj – Pokrajinski mu-
zej Ptuj, Dominikanski samostan.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 20. 8.
2002. Čas izvedbe je 1 mesec po podpisu
pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela
na spomeniku RS.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Pokrajinski muzej
Ptuj, Prešernova 37, 2250 Ptuj, Kontaktna
oseba Aleš Arih, tel. 02/787-92-30 ali
031/364-048.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak ponede-
ljek in sredo od 11. do 13. ure.

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

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

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pokrajinski muzej Ptuj, Prešer-
nova 37, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
uprave Pokrajinskega muzeja Ptuj, Prešer-
nova 37, 2250 Ptuj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
ponudnik predložiti za dokazovanje pogo-
jem je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je 19. 8. 2002.

14. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60%, podatki o ponudniku 40%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Aleš Arih, tel. 02/787-92-30 ali
031/364-048.

16. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodnega razpisa ni bi-
lo.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Pokrajinski muzej Ptuj

Ob-74315
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kostanjeviška

16a, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/330-86-00, faks 05/330-86-08,
e-naslov: pisarna zzvgo@gov.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja objekta Primorja Export, prosta in ca-

rinska cona p.o. Nova Gorica, v stečaju,
za dejavnost zavoda: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja javnega naročila je pred-
videna kot celota, zato po sklopih ni možna.
Ocenjena vrednost del znaša
ca.110,000.000 SIT.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

4. Kraj izvedbe: Vipavska cesta 13, Rož-
na Dolina, Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
uvedbi izvajalca v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo zavo-
da, dokumentacijo izdaja Katja Humar,
tel. 05/330-86-00, faks 05/330-86-08; za
tehnične informacije je kontaktna oseba Ko-
smačin Anton, u.d.i.gr., STAN-ING d.o.o.,
Delpinova 13, Nova Gorica,
tel. 05/333-06-54, faks 05/302-44-31,
e-naslov: stan.ing@siol.net.; za druge infor-
macije je kontaktna oseba Škapin Helena,
tel 05/330-86-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik, ra-
zen sobote, med 8. in 15. uro, ob prevzemu
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu raz-
pisne dokumentacije, polni naslov in davčno
številko zainteresiranega ponudnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT (DDV vključen)
na transakcijski podračun UJP Urad Nova
Gorica št. 01100-6030926824. Znesek
razpisne dokumentacije se lahko poravna
tudi z gotovino, neposredno pred dvigom
dokumentacije pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti do 2. 9. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica, Kostanjeviška 16 a, tajništvo
zavoda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 9. 2002 ob 12. uri v pisarni direk-
torice Zavoda za zdravstveno varstvo Nova
Gorica, Kostanjeviška 16 a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
situacij v skladu z določbami Zakona o izvr-
ševanju proračuna RS za leto 2002 in 2003
ter pogodbe.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen zakona o javnih naročilih): navedeno
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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 12. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 6. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najniž-
ja končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik nudi ogled objekta, zainte-
resirani ponudniki naj se dne 26. 7. 2002
ob 10. uri oglasijo na kraju izvedbe adapta-
cije. Ogled bo vodil Kosmačin Anton.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica

Št. 04/02 Ob-74325
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) Opis in obseg gradnje: ureditev
sprejemnice in pisarn za tehnično oseb-
je v tehnično-obratni upravni zgradbi
TET.

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

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del: 10. september 2002, predviden
zaključek del: 20. december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o. (Stanka Živoder), Ob že-
leznici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od objave tega razpisa med
10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 50.000 SIT, znesek je potre-
bno nakazati na TR št.
26330-0012039086. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o vplačilu in potrdilo DURS da je ponu-
dnik davčni zavezanec, oziroma izjavo, da
ni registriran za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., tajništvo RIS - Stanka Živoder, Ob
Železnici 27, 1420 Trbovlje, v zapečateni
kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba, s
številko objave tega javnega razpisa, ter na-
vedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 8. 2002 ob

10.30 v prostorih TET, d.o.o., ob železnici
27, 1420 Trbovlje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za zavarovanje resnosti po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti –
original.

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: ob dokazilih za izpolnje-
vanje splošnih pogojev, mora ponudnik pre-
dložiti tudi:

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

– bančno garancijo za zavarovanje re-
snosti ponudbe v višini 10% ponudbene vre-
dnosti - original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje ban-
čne garancije za zavarovanje dobre in pra-
vočasne izvedbe pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti - original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje ban-
čne garancije za zavarovanje odprave na-
pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti - original,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen z navedbo pla-
čilnih pogojev in eventualnih popustov,

– pozitivne reference firme za izvajanje
podobnih del v zadnjih 5 letih.

Kolikor je ponudnik že izvajal podobna
dela tudi pri naročniku in po interni ocenitvi
pri naročniku pade le v razred C dobavite-
ljev oziroma izvajalcev, ne izpolnjuje pogoja
pozitivnih referenc;

– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 3. 9. 2002.

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

popusti) – do 90,
– pozitivne rererence za izvajanje podo-

bnih del – do 10.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: podaja Uroš Nučič.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 7. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 027-403-13/02 Ob-74329
1. Naročnik: Občina Gorenja vas - Po-

ljane.
2. Naslov naročnika: Občina Gorenja

vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, tel. 04/518-31-00, faks
04/518-31-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dogradi-
tev kanalizacije Gorenja vas.

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

– vse razpisane vrste blaga ali storitev iz
posamezne skupine,

– vse razpisane vrste blaga ali storitev iz
posamezne podskupine (po razpisni doku-
mentaciji).

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

4. Kraj izvedbe: Občina Gorenja vas -
Poljane, na območjih krajevnih skupnosti
Gorenja vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
25. 9. 2002, dokončanje del avgusta
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gore-
nja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, Ivan Petrovčič, tel.
04/518-31-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 3. 9. 2002, ponedeljek, sreda,
petek od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 10.000
SIT na zakladniški račun naročnika št.
01227-0100007212.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti 3. 9. 2002 do 12. ure ne
glede na vrsto prinosa.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
občine Gorenja vas - Poljane.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 2% od po-
nudbene vrednosti in mora veljati še 30 dni
po izteku ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva
prejema situacije v tajništvu občine Gorenja
vas - Poljane.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
30 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma
do podpisa pogodbe.
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15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70 točk, reference 10 točk, fi-
nančna usposobljenost 5 točk, garancija 15
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Petrovčiču, Občina Gorenja vas - Polja-
ne, tel. 04/518-31-02.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Občina Gorenja vas - Poljane

Št. 35213-04/2002-0800 Ob-74330
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Uli-

ca heroja Staneta 1, Maribor.
2. Naslov naročnika: faks 25-26-551,

branko.belca@maribor.si, tel. 22-01-418.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije v Lucijinem bregu in v Cesti
v Rošpoh, II.faza – Kamnica.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselje Kamnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, rok izvedbe del 12 mesecev.

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, Maribor,
dodatne informacije so na voljo pri Belca
Branku.

(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, Maribor, do
oddaje 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 8. 2002 do
9. 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 po-
nudb: 21. 8. 2002 ob 10. uri na Komunalni
direkciji, Slovenska 40, Maribor.

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, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnični del 30 točk,
– finančni del 70 točk,
(podrobnosti navedene v razpisni doku-

mentaciji).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 7. 2002.
Mestna občina Maribor

Št. 351-03-8/2002 Ob-74332
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vrtca “Sonček” s komunalno, prometno
in zunanjo ureditvijo ter rušitvijo obsto-
ječega vrtca.

(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: Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 9. 2002
do 1. 7. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: investitor –
Občina Mengeš (Urbanc Andrej), inženiring
– Domplan d.d., Kranj (Robič Aleš), glavni
projektant – MIT Inženiring (Mihelčič To-
maž).

(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: 30.000 SIT na EZR Obči-
ne Mengeš, št. 01272 – 0100001612
(sklicevanje na 351-03-8) – dokazilo polož-
nica ali virman.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Mengeš, sejna soba, 19. 8. 2002
ob 9.30.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba (parafiran osnutek pogodbe med par-
tnerji mora biti sestavni del ponudbe).

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni, predvideni datum odločitve
je 30. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: v po-
nudbeni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Občina Mengeš

Št. 089/02 Ob-74347
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija ceste R3-645 odsek 1189 Sos-
tro–Besnica od km 2+750 do km
3+300.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-645 Zadvor –
Šmartno pri Litiji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Rok izvedbe del: 19. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 8. 2002 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrs-
tvo za promet - Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 8.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
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računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 082/02 Ob-74349
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija križišča Kranj vzhod na cesti
G2-104 odsek 1136 Kranj – Sp. Brnik v
km 1.700.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G2-104 Kranj –
Sp. Brnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe del: 6 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrs-
tvo za promet - Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 8.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točko navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najniž-
ja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 074/02 Ob-74350
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
R2-403/1075 Železniki (Sv. Anton – Tr-
nje) od km 8,400 do km 9,180.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-403 Podrošt–
Češnjica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrs-
tvo za promet - Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 8.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo delno financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republika Slovenije in delno
Občina Železniki.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedeno or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 073/02 Ob-74351
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste G1-3/318 Petanjci – Ti-
šina.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G1-3 Petanjci–
Murska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 30. 10. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrs-
tvo za promet - Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
2002 ob 9. v sejni sobi 320/III. nadstropje,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo delno financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republika Slovenije in delno
Občina Tišina.

12. 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 izva-
jalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedeno or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 091/02 Ob-74352
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplasti-
tev ceste R3-621 odsek 1412 Kalce –
Col.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-621 Kalce–
Col.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe del: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972- sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrs-
tvo za promet - Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 092/02 Ob-74353
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplasti-
tev ceste RT-913/6105 Postojna–Pred-
jama.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta RT-913 Postoj-
na–Predjama.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe del: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Ministrs-
tvo za promet - Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
2002 ob 11.uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mo-
ra glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko unovči v dobro računa Prora-
čuna RS št. 50100-630-10014; če vrednost
javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002

Direkcija RS za ceste

Št. 081/02 Ob-74354
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
pasu za levo zavijanje na počivališču Mi-
slinja.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G1-4 Sl. Gra-
dec-Zg. Dolič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvajanja del: 240 dni
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972- sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 8.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (8. točka navodil ponudni-
kom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,
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– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 66004-001/2001-7 Ob-74358
1. Naročnik: Občina Benedikt.
2. Naslov naročnika: Občina Benedikt,

Benedikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234
Benedikt v Slovenskih goricah.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija kulturnega doma v Benediktu.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.

4. Kraj izvedbe: Benedikt v Slovenskih
goricah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek I. faze
september 2002, dokončanje december
2002, pričetek II. faze maj 2003, dokonča-
nje junij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va Občine Benedikt, Benedikt v Slovenskih
goricah 16/a, 2234 Benedikt v Slovenskih
goricah. Dodatne informacije so na voljo pri
Ivanu Jemenšku, na naslovu Občine oziro-
ma na tel. 02/703-60-36, faks
02/703-60-81 ali e-mail: o.be@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 7. 2002
dalje, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v
petek do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na transakcijski račun
01348-0100010789.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinska uprava Občine Be-
nedikt, Benedikt v Slovenskih goricah 16/a,
2234 Benedikt v Slovenskih goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2002 ob 13. uri v prostorih

Občinske uprave Občine Benedikt, Bene-
dikt v Slovenskih goricah 16/a, 2234 Be-
nedikt v Slovenskih goricah.

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 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): izvajalska
pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: 55%
ponudbena cena, 10% potrjene reference,
10% financiranje, 15% garancijsk rok in rok
izvedbe 10% (podrobnosti v razpisni doku-
mentaciji).

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Občina Benedikt

Št. 40301-15/2002 Ob-74360
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
– izgradnja pločnika v Turiški vasi,
– rekonstrukcija ceste v Šmartnem,

kapelica – Lampret,
– modernizacija ceste Brda – odsek

do tiskarne Grešovnik,
– modernizacija ceste v individualni

zazidavi Podgorska c. – Štibuh, leva in
desna stran,

– modernizacija ceste Trbuška vas –
odsek most – Gašper – Daplast.

(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: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 26. 8. 2002 –
15. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije – vložišče pisarna št. 111,
tel. št. 02/881-21-23, dodatne informacije
– režijski obrat stavbnih zemljišč, tel. št.
02/881-21-48 Čarf Peter ali
02/881-21-45 Fric Igor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 5. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, z virmanom ali
položnico na podračun – UJP št.
01312-0100010322 sklic na št.
403-01-15/2002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče,
soba 111.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: trasirana
menica v vrednosti 5% ponudbene cene.

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): po-
godba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 16. 9.
2002, sklep o izbranem ponudniku do
20. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 031-03/02-599 Ob-74361
1. Naročnik: Občina Žuženberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,

8360 Žužemberk, tel. 07/388-51-80, faks
07/388-51-81.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija v Žužemberku – S kanal.

(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: Žužemberk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje v 30 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žu-
žemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Oddelek za okolje in prostor (Jože Ban),
tel. 07/388-51-80, faks 07/388-51-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
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mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01000-0100015522.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 8.
2002 ob 12. uri v sejni sobi Občine Žužem-
berk, Grajski trg 33, Žužemberk.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vred-
nost ponudbe presega 50,000.000 SIT prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki
mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila
in jo naročnik lahko unovči v dobro računa
Občine Žužemberk 01000-0100015522; če
vrednost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo (delno) financira naročnik iz proračun-
skih sredstev, (delno) Občine Žužemberk.

12. 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 ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega (nave-
den v Dodatku k ponudbi – Dodatek “A”),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti,

– ustrezna finančna sposobnost ponu-
dnika (dokumenti: • revidirane bilance sta-
nja ali izkazi uspeha za zadnja tri leta, ki
dokazujejo podatek o skupnem letnem pro-
metu podjetja, • BON 1 in BON 2 (ali samo
BON 3); s.p. • odločba o odmeri davka iz
dejavnosti, če te še ni prejel pa samo napo-
ved davka iz dejavnosti:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh (3) letih v višini najmanj trikratne
vrednosti javnega naročila (izpolniti obrazec
4.f): (sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudniko-
vega izpolnjevanja zgoraj navedenega pogo-
ja; sredstva skupine izvajalcev, ki so predložili
skupno ponudbo se seštevajo, da se ugotovi
skupna sposobnost izpolnjevanja pogoja),

– prikaz finančne konstrukcije: prika-
zati lastna likvidna sredstva v obliki izjave,
dane pod materialno in kazensko odgovor-
nostjo. V nasprotnem primeru predložiti iz-
javo banke o možnosti najetja kredita v mini-
malni vrednosti prvih štirih mesečnih situa-
cij po navedbi ponudnika,

– ponudnik (skupaj z morebitnim po-
dizvajalcem) mora imeti na razpolago
ustrezno tehnično opremo, ki zagotavlja
kvalitetno izvedbo javnega naročila (izpol-
niti obrazce 3C, 3C

1
 in priložiti zahtevane

dokumente),
– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo so-

delovali pri izvedbi javnega naročila (izpolniti
obrazec 4.d in priložiti zahtevane dokumen-
te): • odgovorni vodja del mora izpolnjevati
pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
40/94, 69/94, 29/95, 59/96 in 45/99),

– reference ponudnika (izpolniti obrazec
4.c): v zadnjih treh letih glavni izvajalec pri
vsaj enem projektu, ki je po naravi gradbe-
no delo, sestavi izgradnja kanalizacije in
vrednosti 45,000.000 SIT vsaj enakovre-
den razpisanemu javnemu naročilu; referen-
ca se prizna tudi, če je ponudnik izvedel
projekt kot podizvajalec,

– reference morebitnih podizvajalcev
(priložiti spisek kot je zahtevano na obrazcu
4.e): v zadnjih treh letih glavni izvajalec ali
podizvajalec pri vsaj enem projektu, ki je po
naravi, sestavi in vrednosti vsaj enakovre-
den delu razpisanega javnega naročila, ki
ga bo izvedel podizvajalec.

– nezadostne reference so izključitveni
razlog.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: Merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpol-
njevanju vseh zahtevanih pogojev, navede-
nih v razpisni dokumentaciji, je ekonomsko
najugodnejša ponudba:

– cena: 90 točk

točkovanje se vrši po formuli: 2

2_
90

ponudba
ponudbanajnižja×  = število točk

– rok plačila za opravljena dela: 10 točk

točkovanje se vrši po formuli:   dni×
30

10
    - 60 = število

Ekonomsko najugodnejša je ponudba,
ki bo po navedenih merilih zbrala največ
točk. V primeru enakega števila točk je naj-
ugodnejša ponudba z nižjo ponudbeno ce-
no.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Ob-
čina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žu-
žemberk.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Občina Žužemberk

Ob-74378
1.  Naročnik: Občina Šentjernej.
2. Naslov naročnika: Občina Šentjernej,

Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.
07/393-35-60, telefaks 07/393-35-77.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
križišča v Cerovem Logu, ki obsega:
obnovo vozišča lokalne ceste Orehovica –
Šentjernej, rekonstrukcijo križišča lokalnih
cest in priključkov, izvedbo hodnikov za pe-
šce in avtobusnih postajališč, izgradnjo jav-
ne razsvetljave ter prestavitev oziroma za-
ščito tangiranih komunalnih vodov.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Cerov Log pri Šentjer-

neju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega pričetka del je 13. 9. 2002, datum
zaključka del pa 3 mesece po sklenitvi po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
tjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej, Mi-
lan Jakše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko prevzamejo v ter-
minu, od 22. 7. 2002 do 14. 8. 2002, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko prevzame z dokazilom o plačilu le te, v
znesku 10.000 SIT, na transakcijski račun
Občine Šentjernej, št. 01319-0100015314.
Namen nakazila: razpisna dokumentacija za
ureditev križišča Cerov Log.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 2002
ob 11. uri, na naslovu: Občina Šentjernej,
Trubarjeva 5, Šentjernej, v sejni sobi Obči-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62-63 / 19. 7. 2002 / Stran 5141

ne Šentjernej.
10. Navedba finančnih zavarovanj za

resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
znaša 40,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačevanja in roki so določeni v pogodbi, ki
je del obvezne vsebine razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): naročnik
bo za razpisana dela z izbranim ponudni-
kom sklenil pogodbo.

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 je moral, v zad-
njih petih letih, kot glavni izvajalec, izvesti
vsaj tri gradnje, ki po naravi in obsegu ustre-
zajo razpisanim delom. Kot dokazila mora
priložiti potrjene reference s strani naročni-
kov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni. Okvirni datum o sprejemu ponudbe je
26. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za dodelitev naročila je najnižja ponudbena
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kolikor naročnik ne bo prejel nobe-
ne ponudbe, oziroma bodo pridobljene po-
nudbe nepravilne in nesprejemljive bo, v
skladu z 20. členom ZJN-1, izvedel posto-
pek s pogajanji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Občina Šentjernej

Ob-74380
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri izvedbi naprav za priključitev
Ljubljanskih mlekarn – ponovitev razpi-
sa.

(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 pričetka del
september 2002 in rok dokončanja del 80
koledarskih 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.
01/58-89-649.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v (a) točki 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
transakcijski račun Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775 pri Slovenski investi-
cijski banki, d.d., Ljubljana s sklicem na št.
600-40-102. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, 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 19. 8. 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 19. 8. 2002 ob
14. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 62, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,300.000 SIT, z veljavnostjo do 7. 10.
2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
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 sku-
pni izvedbi naročila.

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

– finančno stanje,
– število zaposlenih in zahtevana izobraz-

ba,
– tehnična oprema,
– reference,
– rok za izvedbo,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– podaljšan delovni čas v času izvajanja

del,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 10. 2002, predvideni datum odloči-

tve o izboru izvajalca do 28. 8. 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: 10. 7. 2002.
Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

Št. 34404-0001/02-001 Ob-74390
1. Naročnik: Občina Komenda.
2. Naslov naročnika: Zajčeva cesta 23,

1218 Komenda, tel. 01/834-32-15, faks
01/834-13-23.

3. (a) Opis in obsg gradnje: most čez
Pšato v Komendi, v ocenjeni vrednosti ca.
25,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov in
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 del: področje Občine
Komenda.

5. (a) Sprejemljivost variantnih ponudb:
brez variante – ponuditi je treba izvedbo, ki
je v celoti v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe: de-
la morajo biti končana v roku 60 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko prevzamete v tajništvu
Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 10.
uro, še deseti dan po objavi razpisa, to je
do 29. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 11.000 SIT in 20% DDV v
višini 2.2000 SIT, skupaj 13.200 SIT, je
potrebno nakazati na transakcijski račun Ob-
čine Komenda št. 01364-0100002342,
sklic na št. 7130-34404-01. Dokazilo o
vplačilu je obvezno predložiti ob dvigu raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo Občine Ko-
menda najkasneje do 5. 8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Komenda, tajništvo,
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 5. 8. 2002 ob
12. uri v sejni sobi Občine Komenda, Gla-
varjeva cesta 104, 1218 Komenda.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudbi je potrebno priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
z veljavnostjo 60 dni po zaključku razpisa.

Plačila v roku 60 dni po potrjenih me-
sečnih situacijah za izvršena dela.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opcija
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ponudbe 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): na-
ročnik bo za razpisana dela z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo.

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: pravni status ponudnika:
d.d., d.o.o., s.p.

14. Datum, do kateega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:

1. cena v SIT brez DDV – 50%;
2. rok izvedbe – 20%;
3. garancija – 15%;
4. druge ugodnosti 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v istem roku in času bodo projekti na
vpogled na Občini Komenda, Zajčeva cesta
23, Komenda, vendar po obvezni predho-
dni najavi na tel. 01/834-32-15.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje do 16. 8. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Komenda

Št. 9/107 Ob-74413
1. Naročnik: Komunala Koper

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

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokonča-
nje rekonstrukcije komunalne infrastruk-
ture in uličnega tlaka Bazoviške ulice v
Kopru.

Dela zajemajo rekonstrukcijo sekundar-
ne fekalne in meteorne knalizacije, rekon-
strukcijo obstoječega vodovoda in tlakov v
ulici, ter rušitev objekta Bazoviška 23.

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

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

4. Kraj izvedbe: staro mestno jedro Ko-
per – Mestna občina Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: petdeset dni od
uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena, inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mobi
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 23. 7. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-

tacije znašajo 30.000 SIT (z upoštevanim
DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni Komunale Koper ali na transakcij-
ski račun št. 10100-0034659356, pri Ban-
ki Koper d.d., z navedbo predmeta naroči-
la.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo, soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 2002, v
sejni sobi na sedežu podjetja Komunale Ko-
per d.o.o., Ul. 15. maja 4, Koper, ob 12. uri.

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 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi 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): skladno 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: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 31. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

Navedba meril:
a) ponudbena cena,
b) najugodnejši garancijski rok,
b) plačilni pogoji,
c) rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno 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: zahteva za objavo je bila poslana
12. 7. 2002.

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

Št. 351-05-17/2002 Ob-74414
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
na objektu Gregorčičeva 25/a, Ljublja-
na.

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

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek je takoj po uvedbi izvajalca v posel, to je
predvidoma s 30. 8. 2002; rok končanja
del je 3 mesece od uvedbe izvajalca v po-
sel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, glavna pi-
sarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure, do poteka roka za oddajo
prijav – ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 9.30, v sejni sobi
Servisa skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnos-
tjo, ki je predmet javnega naročila v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe – skupaj
največ 23 točk;

3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk;

4. splošni garancijski rok za izvedena
dela – do 4,8 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Pretnar, tel. 01/478-18-33.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Servis skupnih služb
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Vlade Republike Slovenije

Št. 403-258/01 Ob-74433
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Lo-

ka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

knjižnice v Škofji Loki – rekonstrukcija
nekdanje vojašnice.

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

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– zunanja ureditev,
– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: ni.
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek po pod-
pisu pogodbe v septembru 2002, dokon-
čanje januar 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o. - tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka pri Heleni Oblak, dodatne infor-
macije Peter Guzelj tel. 04/50-60-938.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 22. 7. 2002 do
23. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT je treba naka-
zati na transakcijski račun podjetja Lokain-
vest d.o.o. 07000 – 0000030645.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 8. 2002 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
(št. 31) občine Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene cene, z veljavnostjo 75 dni od
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila po mesečnih situacijah v skladu 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): naročnik
bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbe v
skladu 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 določili razpi-
snih pogojev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od dneva odpiranja ponudb, predviden
rok o sprejemu ponudbe je 20 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: 70%
ponudbena cena, 15% garancijski roki, 15%
potrjene reference s področja izvedbe del.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na raz-
polago na podjetju Lokainvest d.o.o., Ka-
pucinski trg 7, 4220 Škofja Loka (obvezna
predhodna najava).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Občina Škofja Loka

Št. 25/2002 Ob-74440
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, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. a)  Opis in obseg gradnje: gradbeno
obrtniška dela za RTP Dobrava – prizi-
dek;

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo na katere po-
nudnik konkurira.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.

Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: RTP Dobrava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela bodo do-
končana v skladu s terminskim planom na-
ročnika.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Sploš-
no kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Matjažu Le-
peniku, Draganu Stevanoviču in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org. tel.: 02/22-00-124 in
02/22-00-127 na dan  objave in nato vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30.

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 16. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun št.
04515-0000570965 (DDV je upoštevan v
ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 8.
2002 do 11. ure v Splošno kadrovski sek-

tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
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 Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba–Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, št. Ur.
l. in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta v kateri je ponudbena doku-
mentacija s ponudbo mora biti zapečatena,
ponudbena dokumentacije s ponudbo pa
mora biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 2002 ob
12. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor 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, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne 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
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, 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
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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: 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk,
– reference: 20 točk,
– rok plačila:15 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 5 točk;
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
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na naslovu naročnika pri: projektna doku-
mentacija bo na ogled pri naročniku, po
predhodni najavi ogleda pri kontaktnih ose-
bah: Matjažu Lepeniku, Draganu Stevanovi-
ču in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org. tel.:
02/ 22-00-124 in 02/ 22-00-127

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 24/2002 Ob-74442
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 ulica 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. a) Opis in obseg gradnje: gradbeno
obrtniška dela pri zamenjavi primarne
in sekundarne opreme v stikališču 110
kV RTP Ptuj – OE Elektro Ptuj;

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo, na katero po-
nudnik konkurira.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.

d) Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Elektro Maribor, OE
Elektro Ptuj, Ormoška cesta 26.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v skladu s ter-
minskim planom naročnika.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče pri Marjani
Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa
se dobijo na naslovu naročnika pri: Matjažu
Lepeniku in Mateji Podlesnik, tel.
02/2200-124/128 na dan te objave in na-
to vsak delovni dan med 7. in 9. uro.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 15. 8. 2002

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virmansko na-
kazilo na TRR 04515-0000570965 (DDV
je vključen v ceno).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 8.
2002 do 7.30 v Splošno kadrovski sektor –
vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nadst.);

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik

Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj. Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa in pred-
met javnega razpisa. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuver-
ta v kateri je ponudbena dokumentacija s
ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo z jamstveno vrvico in
mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 8. 2002 ob
8. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor, 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 ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne 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 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 Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
so 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
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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: 30. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk,
– reference: 20 točk,
– rok plačila: 15 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000: 5 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: projektna doku-
mentacija bo na ogled pri naročniku, po
predhodni najavi ogleda pri kontaktnih ose-
bah: Matjažu Lepeniku in Mateji Podlesnik
tel. 02/22-00-124 in 02/22-00-128.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 7. 2002.
Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 19/2002 Ob-74444
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, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. a) Opis in obseg gradnje: dobava in
montaža ALU oken.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo na katero po-
nudnik konkurira.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.

Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovna stavba Elek-
tro Maribor, Vetrinjska ul. 2.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela bodo do-
končana v skladu s terminskim planom na-
ročnika.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Matjažu Le-
peniku, Draganu Stevanoviču in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org., tel.: 02/22-00-124
in 02/ 22-00-127, na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 7.30 in 9.30.

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 15. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na transakcijski račun
št. 04515-0000570965 (DDV je upoštevan
v ceni).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 20. 8.
2002 do 11. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba
št. 114/I. nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
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 Mar-
jana Gredin, soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – po-
nudba – javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa, št. Ur.
l. RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
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ljatelja.
Kuverta v kateri je ponudbena dokumen-

tacija s ponudbo mora biti zapečatena, po-
nudbena dokumentacije s ponudbo pa mo-
ra biti zvezana skozi ponudbo s pečatno
vrvico in mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2002 ob
12. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor 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 ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne 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
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, ki
so 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
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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: 29. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk,
– reference: 20 točk,
– rok plačila: 15 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno: 5 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: projektna doku-
mentacija bo na ogled pri naročniku, po
predhodni najavi ogleda pri kontaktnih ose-
bah: Matjažu Lepeniku, Draganu Stevanovi-
ču in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org za
ostale informacije tel. 02/22-00-124 in
02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 20/2002 Ob-74446

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 ulica 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/22-00-107.

3. a) Opis in obseg gradnje: gradbeno
obrtniška dela, objekt tehnično opera-
tivnih služb – OE Elektro Ptuj.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo, na katero po-
nudnik konkurira.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.

d) Orientacijska vrednost naročila:
80,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Elektro Maribor, OE
Elektro Ptuj, Ormoška cesta 26.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v skladu s ter-
minskim planom naročnika.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče pri Marjani
Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije o naročilu do-
bite na naslovu naročnika pri: Matjažu Le-
peniku in Mateji Podlesnik, tel.
02/22-00-124/128 na dan te objave in na-
to vsak delovni dan med 7. in 9. uro.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro do 15. 8. 2002.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virmansko na-
kazilo na TRR 04515-0000570965 (DDV
je vključen v ceno).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 20. 8.
2002 do 7.30 v Splošno kadrovski sektor –
vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I.
nadst.).

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor, Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik
Marjana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj. Po-
nudba-Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa in pred-
met javnega razpisa. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuver-
ta v kateri je ponudbena dokumentacija s
ponudbo mora biti zapečatena, ponudbena
dokumentacija s ponudbo pa mora biti zve-
zana skozi ponudbo z jamstveno vrvico in
mora biti zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 2002 ob
8. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ulica 2, 2110 Maribor, 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 ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne 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 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 Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo storitev, 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
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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: 30. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk,
– reference: 20 točk,
– rok plačila: 15 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000: 5 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: projektna doku-
mentacija bo na ogled pri naročniku, po
predhodni najavi ogleda pri kontaktnih ose-
bah: Matjažu Lepeniku in Mateji Podlesnik
tel. 02/22-00-124 in 02/22-00-128.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 074/02 Ob-74457
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplasti-
tev na regionalni cesti R1216 odsek
1158 Žužemberk – Dvor od km 0.000
do km 1.200 in od km 2.700 do km
3.900.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-216 Žužem-
berk – Dvor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 15. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 8. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrs-
tvo za promet – Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 2002 ob
12. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republika Sloveniji.

12. 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 skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedeno or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

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

do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 098/02 Ob-74458
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
zapornega sloja na regionalni cesti R3
639, odsek 1141, Ljubljana (Šentvid) –
Vodice od km 6.000 do km 6.700.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-639 Ljublja-
na-Šentvid.

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

6. Čas izvedbe del: 10 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972- sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrs-
tvo za promet – Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 2002 ob
11. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.

50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 097/02 Ob-74459
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplasti-
tev na glavni cesti G2 101, odsek 0232
Ljubelj – Bistrica (Tržič) od km 7.500 do
km 10.100.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta G2-101 Ljubelj –
Bistrica (Tržič).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Rok izvedbe: 15. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
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re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na TRR račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 8. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrs-
tvo za promet – Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 2002 ob
10. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost ne sme biti
daljši od razpisanega (dodatek A),

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedeno or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija – Ministrstvo za

promet – Direkcija RS za ceste-Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 090/02 Ob-74460
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: preplasti-
tev na regionalni cesti R1-221, odsek
1222 Hrastnik-Šmarjeta od km 1.900
do km 2.500.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Hra-
stnik-Šmarjeta.

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

6. Čas izvedbe del: 20 dni po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 8. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 2002 ob
9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
je treba priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

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

roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontro-
lokakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 403-25/02-21303 Ob-74542
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-69-214,
faks 04/58-69-273.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in tehnološka posodobitev
športne hale Podmežakla – I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Športna hala Podmeža-
kla na Jesenicah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 3. 9. 2002
do 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Jesenice, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti in občo upravo, tel.
04/586-92-39; dodatne informacije: Zavod
za šport Jesenice, tel. 04/586-33-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 7. 2002
do 20. 8. 2002 do 12.45.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
12.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun
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pri UJP Kranj, št. 01241-0100007593, Ob-
čina Jesenice, sklicevanje na številko
7130002-vaša davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 8. 2002 do
12.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Jesenice, sprejem-
na pisarna Upravne enote Jesenice, soba
št. 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2002 ob 13. uri, v konferenčni sobi
Občine Jesenice, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: re-
snost ponudbe mora biti zavarovana z la-
stno bianco menico v višini 10% od vredno-
sti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.

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: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran in mora s po-
nudbeno dokumentacijo izkazovati zadostno
poslovno in tehnično usposobljenost.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba je 29. 10. 2002 in
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 23. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo je najugodnejša cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Občina Jesenice

Ob-74546
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje

8, Izola.
Postopek izvedbe javnega naročila za iz-

biro izvajalca vodi Urad za komunalni razvoj,
Postonjska 3, Izola.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja I.
faze čistilne naprave kapacitete 600
enot v območju UN Korte.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva je ponudba, ki za-
jema izvedbo vseh sklopov – gradbeni del
in dobavo ter montažo strojnega dela.

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

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

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem po-
pisu in razpisni dokumentaciji. Ponudniki lah-
ko ponudijo izvedbo čistilne naprave v vari-
antni ponudbi, ki jo morajo dostaviti ločeno.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del

1. 10. 2002, zaključek del 30. 1. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v
Uradu za komunalni razvoj občine Izola, Po-
stonjska 3, Izola. Ponudnik lahko dobi vse
informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in
pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Marti-
nu Podbrezniku ali Borisu Stuparju na tel.
05/660-02-20 ali 05/660-02-22, faks
05/660-02-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati s potrdi-
lom o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT, na račun naročnika št.
01240-0100006381, za izdelavo razpisne
dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Izola, Glavna pisarna,
Postonjska 3, Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 8.
2002 ob 9.15, na naslovu: Postonjska 3, v
sejni sobi Urada za komunalni razvoj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo s skladu z določili Zakona in na-
vodila o izvrševanju proračuna v roku 60 dni
od dneva prejema situacije na naslov naroč-
nika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o izvedbi javnega 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: pogoj za udeležbo na
predmetnem razpisu je ta, da je bil ponu-
dnik v zadnjih treh letih glavni izvajalec pri
izvedbi vsaj enega gradbenega dela (pozor:
ne nujno javnega naročila), ki po je naravi
gradnje enakovredno razpisanemu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva oddaje
ponudbe; (oziroma do vključno 18. 10.
2002). Ponudnike bo investitor oziroma na-
ročnik obvestil z obvestilom o oddaji naroči-
la v roku 45 dni po uspelem javnem odpira-
nju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– raven celovitosti ponudbe,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali soro-
dnih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 7. 2002.
Občina Izola

Št. 371-04-14/02-0402 Ob-74561
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

požarno javljalne naprave Sodne pala-
če v Ljubljani.

(b) Če je predvidena oddaja delov in
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: Ljubljana, Tavčarjeva 9.
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 1. 9.
2002, dokončanje pa 15. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
pravosodje, Sektor za logistiko pravosodnih
organov, Ljubljana, Župančičeva 3, Tadej
Weilguny, tel. 01/478-54-25 oziroma An-
ton Gruden, tel. 01/478-56-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 7. 2002
med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 8. 2002 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje pa na isti naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 8. 2002 ob 10. uri, v prostorih Ministrs-
tva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana.

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

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od orientacijske vrednosti javne-
ga razpisa brez davka na dodano vrednost,
z rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 3%
pogodbene vrednosti, katero bo izbrani ponu-
dnik predložil v 10 dneh po podpisu pogod-
be. Veljavnost garancije mora biti še tri mese-
ce po uspešni primopredaji izvršenih del,

c) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 3% pogodbene vrednosti, kate-
ro bo izbrani ponudnik predložil ob primo-
predaji izvršenih del. Veljavnost garancije
mora veljati še en dan po izteku garancij-
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skega roka.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: izvrše-
na dela se bodo plačevala po mesečnih
situacijah v roku od 60 do 90 dni po preje-
mu in potrditvi mesečnih situacij s strani
nadzornega organa in naročnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN-47 člen): naročnik bo sklepal pogod-
bo samo s ponudnikom, ki bo ponudil celot-
no izvedbo del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne in tehnič-
ne usposobljenosti, poleg splošnih pogo-
jev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po določbah razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katere mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalno 90 dni po
odpiranju ponudb. Predvideni datum odlo-
čitve o izbiri je 30. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
splošni garancijski rok za skrite napake in
garancijski rok glede morebitnih napak v
izdelavi gradnje;

a) cena – 85%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa za vsako višjo ceno
od najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100

(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.

b) splošni garancijski rok za skrite napa-
ke – 10%

Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsako po-
nudbo s krajšim garancijskim rokom pa po
enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100

(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-
cija)

c) garancijski rok glede morebitnih na-
pak v izdelavi gradnje – 5%

Strokovna komisija bo ocenila najdaljši
garancijski rok s 100 točkami, vsaka po-
nudba s krajšim garancijskim rokom pa po
naslednji enačbi:

Ti=100-((In-Ik)/In)100

(In-najdaljša garancija, Ik-krajša garanci-
ja)

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,85 za ceno in 0,10
za splošni garancijski rok za skrite napake
in korelacijskim faktorjem 0,05 za garancij-
ski rok glede morebitnih napak v izdelavi
gradnje.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem. Ko-

misija bo za ocenjevanje upoštevala le po-
nudbe, ki bodo predhodno izpolnjevale vse
razpisne pogoje.

V skladu z 53. členom Zakona o javnih
naročilih, je naročnik dolžan posebej ovred-
notiti neobičajno nizke cene ponudbe.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 095/02 Ob-74562
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prepla-
stitev ceste R2-404/1379 Podgrad–Ilir-
ska Bistrica.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-404 Pod-
grad–Ilirska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe del:
21 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Ministrs-
tvo za promet – Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 8.
2002 ob 10. uri, v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, je treba priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko vnovči v dobro računa Proračuna
RS, št. 50100-630-10014; če vrednost

javnega naročila ne presega zgoraj nave-
dene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek

Št. 949 Ob-74261
V javnem razpisu za izdelavo projektne

dokumentacije (PGD, PZI, PZR, PID) in pro-
jektantski nadzor pri gradnji Zavoda Miha
Pintar, Dobrna, objavljenem v Uradnem li-
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stu RS, št. 61 z dne 12. 7. 2002,
Ob-73782, se popravijo naslednje točke:

8. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: LIZ-inženiring, d.d.,
Vurnikova 2, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Puš Janez, udig., tel. 01/23-44-038;

8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure;

8. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvig-
niti razpisno dokumentacijo, morajo pre-
dložiti dokazilo o plačilu pristojbine na
TR SZKB, št.: 19100-0010023743, v vi-
šini 20.000 SIT, z namenom nakazila
“Pristojbina ZMP-Dobrna”.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Razveljavitev

Št. 2/0/02 Ob-74137
Razveljavljamo postopek javnega razpi-

sa za oddajo naročila storitev po odprtem
postopku za grafično oblikovanje, prelom in
tisk knjig, revij in drugega gradiva, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 42-43 z
dne 17. 5. 2002, Ob-69123.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Razveljavitev

Št. 640-02-9/2002 Ob-74450
Razveljavljamo postopek javnega razpi-

sa za oddajo naročila storitve kopenskega
transporta po odprtem postopku po prilogi
1-A-ZJN-1 (obrazec ZJN-12.S), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002, Ob-69863, za opravljanje prevozov
učencev za OŠ Loka Črnomelj in OŠ Mira-
na Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica
ter OŠ Stari trg ob Kolpi za šolsko leto
2002/2003.

Občina Črnomelj

Št. 640-02-15/2002 Ob-74456
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov učencev za osnovne šole: OŠ Lo-
ka in OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dra-
gatuš, OŠ Vinica ter OŠ Stari trg ob Kolpi
za šolsko leto 2002/2003 – storitev ko-
penskega transporta po prilogi
1-A-ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: območje Občine Črno-
melj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 30. 6. 2003.

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

cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za gospodarstvo, družbene
dejavnosti in javne finance, Mojca Stjepa-
novič, tel. 07/306-11-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7.30 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Ob-
čine Črnomelj 01217-0100015850.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 9. uri v prostorih
male sejne sobe Občine Črnomelj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:  ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponujene vrednosti in garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti 10% od po-
godbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v raz-
pisni 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 Zako-
na o javnih naročilih: v razpisni dokumen-
taciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine
otrok in drugi veljavni predpisi s tega podro-
čja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2002.

Občina Črnomelj

Št. 90315-12/2002-4 Ob-74227
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije.

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: 27. točka Priloge
1 B – druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge, in
sicer:

4.1. sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Dolina,

4.2. izvedba zemljiškokatastrske no-
ve izmere »Vrhe«.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na
terenu in v prostorih izvajalca, v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je 16. 9.
2002, rok dokončnega prevzema je 31. 3.
2003. Za nalogo 4.1. je rok dokončnega
prevzema 25. 11. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu do 26. 8. 2002 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT – ŽR: 50100-840-061-6163,
sklic na 18 25127-7141998 (št. rač. - 4
mesta) 2002.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002 ob 11. uri, na sedežu
naročnika (mala sejna soba).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vso-
ta ponudbenih cen posameznih nalog, za
katere kandidira ponudnik presega
5,000.000 SIT in je manjša od 30,000.000
SIT, priloži ponudnik zavarovanje resnosti
ponudbe v obliki bianco menice v višini 5%
od ponujene cene, skupaj s pooblastilom
za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 27. 10. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge 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): pogodba.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
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ritve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00); Zakon o evidentiranju nepre-
mičnin, državne meje in prostorskih enot
(Ur. l. RS, št. 52/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da (v skladu z
obrazci iz razpisne dokumentacije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 10. 2002, naročnik bo sprejel odlo-
čitev o izbiri predvidoma do 3. 9. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 26042-4/2002/3-03920 Ob-74230
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Urad za prometno politi-
ko in mednarodne odnose.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-81-43.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: določitev kon-
cesijskih območij, ovrednotenje avtobu-
snih linij in oblikovanje paketov linij, ki
bodo predmet gospodarske javne slu-
žbe.

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: rok dokončanja
naloge je 31. 5. 2003.

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 pro-
metno politiko in mednarodne odnose, Ljub-
ljana, Langusova 4, Marjan Krasnič tel.
01/478-82-46 ali Matjaž Mihelčič, DRSC,
Ljubljana, Langusova 4, tel. 01/478-80-06.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 9. do 12. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. avgust 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za promet, Urad za prometno politiko in
mednarodno sodelovanje, Langusova 4,
1535 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. avgust 2002 ob 10. uri, v sejni
sobi naročnika, VI. nadstropje, Langusova
4, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-

dnost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 10%
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa Proračuna RS, št.
01100-6300109972; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 7 dni od
odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta predloženega osnutka naloge

– do 40 točk,
– ponudbena cena – do 30 točk,
– reference izvajalca – do 20 točk,
– rok izvedbe del – 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 pro-
metno politiko in mednarodne odnose, Ljub-
ljana, Langusova 4, Marjan Krasnič, tel.
01/478-82-46, ali Matjaž Mihelčič, DRSC,
Ljubljana, Langusova 4, tel. 01/478-80-06.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: julij 2002.

Ministrstvo za promet
Urad za prometno politiko in

mednarodne odnose

Št. 6401-09/2002 Ob-74232
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 1,

3205 Vitanje; tel. 03/757-43-50, faks
03/757-43-51; info@vitanje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: opravljanje pre-
vozov šolskih otrok v šolskem letu
2002/2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: območje občine Vita-
nje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so samo variante naročnika.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 2. 9. 2002
do 30. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Vi-
tanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje – tajniš-
tvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne do-
kumentacije je potrebno plačati znesek
5.000 SIT na transakcijski račun Občine
Vitanje, št.: 01337-0100003568.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 8. 2002
do 8.30, v tajništvo Občine Vitanje, Grajski
trg 1, 3205 Vitanje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje; ponudba mora biti v zapeča-
teni kuverti, z označenim imenom ponudni-
ka in naročnika z navedbo “Ne odpiraj –
ponudba, Prevozi učencev, ter številko Ura-
dnega lista RS in datum objave.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 8.30, sejna soba
Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi o izvrševanju proračuna in
razpisno dokumentacijo.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 9. 2002, datum odločitve 12. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Občina Vitanje

Št. 64000-08/02 Ob-74250
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: Aškerčev trg 12,

3240 Šmarje pri Jelšah.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz šolskih
otrok v Občini Šmarje pri Jelšah v letih
2002–2005, št. 1A/2.

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

5. Kraj izvedbe: Občina Šmarje pri Jel-
šah.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 1. 9. 2005, čas izvedbe 3 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Oddelek za družbene dejav-
nosti in finance, Zlatka Pilko.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun Občine Šmarje pri Jel-
šah št. 01324-0100003720, s pripisom za
razpisno dokumentacijo – prevozi otrok.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Šmarje pri Jelšah.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh od 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): predložiti
morajo pravni akt o skupni izvedbi naročila z
natančno opredelitvijo odgovornosti posa-
meznih izvajalcev za izvedbo 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: 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: je.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: vsi veljavni zakoni, predpisi in upravne
odločbe, ki veljajo za izvajanje te storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,

odgovornega za izvedbo storitve: ja.
16. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 9. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 23. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 90 točk,
– tehnična usposobljenost vozil –

10 točk.
Merila so podrobno opisana 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: 11. 7. 2002.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 2.3.-2865/02 Ob-74282
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske Železnice d.d.
PP infrastruktura, PE investicije,1506 Ljub-
ljana, Kolodvorska 11, telefaks
01/29-14-822, telefon 01/29-14-598 ali
29-14-203.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije PGD: “Modernizaci-
ja SV naprav na progi Divača – Koper”.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 225, Ciril Cerar, telefaks 01/29-14-822,
telefon 01/29-14-598 ali 29-14-203.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 9. do 14. ure v tajništvu PE investicije,
soba 202.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Lj. sklic na
številko 27 ali na glavni blagajni Slovenskih
železnic d.d. 1506 Ljubljana, Kolodvorska
11, soba 115, kjer tudi dobijo potrdilo o
plačilu, vsak dan od 11. do 13. ure.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE investicije, Kolodvorska
11, Ljubljana, soba 202 (tajništvo PE inve-
sticije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 13. uri, Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana,
Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija 3% v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01) in zahtevami naročnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi me-
sečih situacij.

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 oziro-
ma skupina izvajalcev z navedbo vodilnega
partnerja v skladu z zahtevami v razpisni
dokumentaciji.

14. 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:

– izkušnje pri uspešni izvedbi dveh pro-
jektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
projektu, v zadnjih petih letih,

– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki iz-
polnjujejo pogoje določene v zakonu o gra-
ditvi objektov in so potrebni za izvedbo jav-
nega naročila, vendar najmanj 3 strokovnja-
ke z najmanj višješolsko izobrazbo, od tega
vsaj po enega za področja projektiranja sig-
nalnovarnostnih naprav, telekomunikacijskih
naprav in tirnih naprav,

– poprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj ena in
polkratne vrednosti javnega naročila,
z DDV,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da, podjetja, ki so registrirana in izpol-
njujejo pogoje za projektiranje.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 120 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se bodo ocenjevale po sistemu točkova-
nja od 0 do 100 točk.

a) 65% ponudbena cena po formuli:

Fmin
Fi = ————x 65

fi
F min – najnižja ponudbena vrednost po-

nudnika, ki je imel pravilno ponudbo
 Fi – ponudbena vrednost i-tega ponu-

dnika, ki je imel pravilno ponudbo
b) 20% usposobljenost strokovnega

kadra po formuli (upošteva se največ 15
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izde-
lavi dokumentacije, od tega največ 5 za
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področje SV naprav, 5 za področje TK
naprav in 5 za področje tirnih naprav):

ki
Ki = ———————— x 20

Kmax
ki – število ustrezno usposobljenih stro-

kovnjakov i-tega ponudnika oziroma njego-
vih partnerjev ali subizvajalcev, ki bodo so-
delovali pri izdelavi dokumentacije, ob po-
goju, da je imel ponudnik pravilno ponudbo

Kmax – število strokovnjakov ponudnika
oziroma njegovih partnerjev ali subizvajal-
cev z največ ustrezno usposobljenimi stro-
kovnjaki, ki bodo sodelovali pri izdelavi do-
kumentacije, ob pogoju, da je ponudnik imel
pravilno ponudbo

c) 15% rok izvedbe po formuli (mesec
ima 30 dni):

Rmin
R i = ———————— x 15

ri
Rmin – število koledarskih dni potrebnih

za izdelavo projektne dokumentacije ponu-
dnika z najkrajšim rokom za izdelavo, ki je
imel pravilno ponudbo

ri – število koledarskih dni i- tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih. Ponud-
nik, ki zbere najvišje število točk, je naju-
godnješi.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Ministrstvo za promet,
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 2.3.-2865/02 Ob-74283
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, 2000 Maribor, Kopitarjeva
5, po pooblastilu Slovenske Železnice d.d.
PP infrastruktura, PE investicije,1506 Ljub-
ljana, Kolodvorska 11, telefaks:
01/29-14-822, telefon 01/29-14-598
ali 29-14-203.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije PGD in PZR: “Prila-
goditev ENP in izvedba daljinskega vo-
denja ENP na progah Dobova –
Ljubljana – Jesenice in Zidani Most –
Šentilj”.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
podpisu pogodbe.

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

cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 225, Ciril Cerar, telefaks 01/29-14-822,
telefon 01/29-14-598 ali 29-14-203.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 9. do 14. ure v tajništvu PE investicije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na transakcijski račun:
02923-0019346887, pri NLB, Lj. sklic na
številko 27 ali na glavni blagajni Slovenskih
železnic d.d. 1506 Ljubljana, Kolodvorska
11, soba 115, kjer tudi dobijo potrdilo o
plačilu, vsak dan od 11. do 13. ure.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE investicije, Kolodvorska
11, Ljubljana (soba 202).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 10. uri, Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana,
steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija 3% v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna za leti 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01) in zahtevami naročnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi me-
sečih situacij.

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 oziro-
ma skupina izvajalcev z navedbo vodilnega
partnerja v skladu z zahtevami v razpisni
dokumentaciji.

14. 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: 

– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj dveh
projektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
projektu, v zadnjih treh letih;

– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki iz-
polnjujejo pogoje določene v zakonu o gra-
ditvi objektov in so potrebni za izvedbo jav-
nega naročila, vendar najmanj 3 strokovnja-
ke z VII. stopnjo izobrazbe, od tega vsaj po
enega za področje projektiranja elektroe-
nergetskih naprav in področje daljinskega
vodenja procesov;

– poprečni letni promet ponudnika v zad-
njih treh letih v višini najmanj ena in pol-
kratne vrednosti javnega naročila, z DDV;

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da, podjetja, ki so registrirana in izpol-
njujejo pogoje za projektiranje.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 120 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se bodo ocenjevale po sistemu točkova-
nja od 0 do 100 točk.

a) 70% ponudbena cena po formuli:

Fmin
Fi = ————x 70

fi
F min – najnižja ponudbena vrednost po-

nudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Fi – ponudbena vrednost i-tega ponu-

dnika, ki je imel pravilno ponudbo
b) 18% usposobljenost strokovnega

kadra po formuli (upošteva se največ 6
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izde-
lavi dokumentacije, od tega največ 3 za
področje elektroenergetskih naprav in 3
za področje daljinskega vodenja proce-
sov):

ki
Ki = ———————— x 18

Kmax
ki – število ustrezno usposobljenih stro-

kovnjakov i-tega ponudnika oziroma njego-
vih partnerjev ali subizvajalcev, ki bodo so-
delovali pri izdelavi dokumentacije, ob po-
goju, da je imel ponudnik pravilno ponudbo

Kmax – število strokovnjakov ponudnika
oziroma njegovih partnerjev ali subizvajal-
cev z največ ustrezno usposobljenimi stro-
kovnjaki, ki bodo sodelovali pri izdelavi do-
kumentacije, ob pogoju, da je ponudnik imel
pravilno ponudbo

c) 12% rok izvedbe po formuli (mesec
ima 30 dni):

Rmin
R i = ———————— x 12

ri
Rmin – število koledarskih dni potrebnih

za izdelavo projektne dokumentacije ponu-
dnika z najkrajšim rokom za izdelavo, ki je
imel pravilno ponudbo

ri – število koledarskih dni i-tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih. Ponud-
nik, ki zbere najvišje število točk, je naju-
godnješi.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Ministrstvo za promet,
Direkcija za železniški promet Maribor

Št. 04-2061/02 Ob-74346
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
2. Naslov naročnika: Ukmarjev trg 2,

6000 Koper, tel. 05/66-32-100, faks
05/66-32-102.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: javni razpis za
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oddajo koncesije – gospodarska javna
služba rednega vzdrževanja objektov za
varnost plovbe, vrsta storitve: 1A storitve
vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: obala, notranje morske
vode in teritorialno morje Republike Slove-
nije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 10 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za pro-
met, Uprava Republike Slovenije za pomor-
stvo, Ukmarjev trg 2, Ines Hrastič Pavlič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT,
01100-8450014674, Uprava RS za po-
morstvo.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za promet, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, 6000 Koper, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2002 ob 12. uri, Uprava Repu-
blike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, Koper.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna RS
in drugimi predpisi, ki urejajo javne finance.

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: zadnje revizijsko poroči-
lo, kolikor je družba zavezana k reviziji (53.
člen Zakona o gospodarskih družbah), ozi-
roma verodostojen dokument, ki izkazuje
finančno stanje ponudnika (BON 1/P in
BON 2 – dokument na dan odpiranja ne
sme biti starejši od treh mesecev); samo-
stojni podjetniki predložijo davčno napoved
za leto 2001, potrjeno s strani pristojne iz-
postave DURS, ter potrdilo banke o poslo-
vanju preko (žiro ali transakcijskega) računa
za zadnje tri obračunsko zaključene mese-
ce pred odpiranjem ponudb. Ponudnik mo-
ra za opravljanje gospodarske javne službe
razpolagati z naslednjo opremo:

– s primernim plovilom za dvig ali vleko
objektov za varnost plovbe do delovne po-
vršine na kopnem;

– s primernim dvigalom za premike ob-
jektov za varnost plovbe;

– z delovnim prostorom za izvajanje vzdr-
ževalnih del objektov za varnost plovbe na
kopnem;

– s primerno strojno opremo za izvedbo
popravil objektov za varnost plovbe.

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi
rezervnimi deli oziroma mora biti sposoben
zagotoviti rezervne dele v 6 urah (manjše
okvare) oziroma v 24 urah (večje okvare).

Imeti mora najmanj tri redno zaposlene
delavce z vsaj tremi leti delovnih izkušenj na
podobnih delih.

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:

– Pomorski zakonik (Uradni list RS, št.
26/01, 21/02),

– Uredba o načinu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe rednega vzdrže-
vanja objektov za varnost plovbe (Uradni list
RS, št. 52/02),

– Zakon o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93).

(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: 31. 10. 2002, 30. 9.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk, reference 30 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Ministrstvo za promet
Uprava Republike Slovenije

za pomorstvo

Št. 240-1/02-17 Ob-74356
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 či-
ščenja in notranjega transporta, stori-
tve 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 po spe-
cifikaciji predmeta javnega naročila v okviru
razpisne dokumentacije.

5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici in
Stara Gora.

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 za
iz točke 9.a.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, na podračun št. 01100-6030279058,
ki ga vodi uprava za javna plačila, urad Nova
Gorica ali gotovinsko pri blagajni zavoda.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 8. 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 upra-
ve (po pošti ali osebno).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 8. 2002 ob 11.30 v prostorih
sejne sobe upravne službe (I. nadstropje
graščine - 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: 12. 7. 2002.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca, Nova Gorica

Ob-74376
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

trarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija; telefaks
++386-7-49-21-528, e-mail:breda.vid-
mar@nek.si; tel. ++386-7-48-02-348.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: servis na nizko-
tlačni turbini v Remontu 2003.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: NEK, Služba
uvozne nabave, Breda Vidmar, tel.
07/48-02-348.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vr-
bina 12, 8270 Krško, Breda Vidmar.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. avgust 2002 ob 8. uri.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:  90 dni od datuma
prispetja.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnične rešitve 30%,
2. kvalificirani kader 30%,
3. komercialni pogoji 20%,
4. reference 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 7. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Št. 59/2038/2002 Ob-74395
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 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: izdelava prostor-
ske dokumentacije – lokacijskega načr-
ta, izdelava idejnih rešitev, idejnega pro-
jekta (IDP), investicijskega programa
(INP) in projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja (PGD) ter izdelava po-
ročila o vplivih na okolje za DV
2 × 400 kV Cirkovce – Pince z razple-
tom DV pred razdelilno postajo (RP) in
za RP 400 kV Cirkovce.

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

A – izdelava prostorske dokumentacije
– lokacijskega načrta za DV 2 × 400 kV
Cirkovce – Pince z razpletom DV pred raz-
delilno postajo (RP) in za RP 400 kV Cirkov-
ce,

B – izdelava idejnih rešitev, idejnega pro-
jekta (IDP), investicijskega programa (INP)
in projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja (PGD) za DV 2 × 400 kV Cirkovce –
Pince z razpletom DV pred RP in za RP
400 kV Cirkovce,

C – izdelava poročila o vplivih na okolje
za DV 2 × 400 kV Cirkovce – Pince z raz-
pletom DV pred RP in za RP 400 kV Cirkov-
ce.

Naročnik bo upošteval ponudbe za vsak
sklop razpisanih del posebej.

5. Kraj izvedbe: DV 2 × 400 kV Cirkov-
ce – Pince.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september 2002
– oktober 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v drugem nadstro-
pju, soba št. 2C.1,3, Andreja Mihevc, do-
datne informacije Aleš Kregar in Minče Man-
delj.

(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: 12.000 SIT (10.000 SIT +
2.000 SIT DDV), virmansko nakazilo, z oz-
nako naziva javnega razpisa, na transakcij-
ski račun: 02924-0017900956, sklic št.
59.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tretje nadstropje, soba 3D
2.1, prevzemnica Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 9. 2002 ob 8.30, pri naročniku,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, v dvorani D,
IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti z DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po predaji posamezne vrste 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): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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-1 in navednih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalci oziroma proizvajalci, mora po-
nudnik predložiti pogodbo o skupnem na-
stopanju, v kateri mora biti natančno opre-
deljena odgovornost posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila,

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji javnega naročila, da je ponudnik pravo-
časno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– kopijo odločbe vpisa v Inženirsko zbor-
nico Slovenije za podjetje ponudnika in so-
delujoče podizvajalce,

– kopije odločb vpisov v Inženirsko zbor-
nico Slovenije za sodelujoče kadre oziroma
vsaj za enega sodelujočega za vsako potre-
bno strokovno področje (vključno z odtisom
žiga pooblaščenega inženirja na odločbi In-
ženirske zbornice),

– kopijo pooblastila MOP za izdelavo
PVO (samo za sklop C),

– potrjene pozitivne reference ponudni-
ka za tovrstna dela po posameznih tehnično
zaključenih celotah A, B in C – obrazci pri-
loženi. Reference potrdijo s svojim žigom in
podpisom prejšnji naročniki vsak na svoj
obrazec. Pogoj je najmanj: A: 1 referenca
za izdelavo lokacijskega načrta (LN) za linij-
ski infrastrukturni objekt ali omrežje, ki po-
teka čez več občin oziroma B: najmanj ena
referenca za izdelavo idejnega projekta
(IDP), investicijskega programa (INP) in pro-
jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) za izdelavo visokonapetostnega (110
kV ali več) daljnovoda, dolžine vsaj 1 km in
RTP ali RP (110 kV ali več (primarni in se-
kundarni sistemi), klasične z zrakom izolira-
ne izvedbe) oziroma C: najmanj ena refe-
renca za izdelavo poročila o vplivih na oko-
lje linijskega infrastrukturnega objekta dr-
žavnega pomena,

– seznam in reference kadrov delovne
skupine po strokah, ki bodo izvedli ponuje-
no storitev za tovrstna dela po posameznih
tehnično zaključenih celotah A, B in C (la-
stni kadri in kadri podizvajalcev z ostalimi
podatki, potrebnimi za primerjavo in oceno
ponudb) – obrazci priloženi. Pogoj je: A:
najmanj 1 oseba z izobrazbo višjo od V.
stopnje in najmanj 1 rererenco za izdelavo
lokacijskega načrta (LN) za linijski infras-
trukturni objekt ali omrežje, ki poteka čez
več občin oziroma B: najmanj 1 oseba grad-
bene stroke in 1 oseba elektro stroke, obe
z izobrazbo v skladu z 29. členom ZGO in
obe z najmanj eno referenco za izdelavo
idejnega projekta (IDP), investicijskega pro-
grama (INP) in projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja (PGD) za izdelavo viso-
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konapetostnega (110 kV ali več) daljnovo-
da, dolžine vsaj 1 km ter najmanj 1 oseba
gradbene stroke in 1 oseba elektro stroke,
obe z izobrazbo v skladu z 29. členom ZGO
in obe z najmanj eno referenco za izdelavo
idejnega projekta (IDP), investicijskega pro-
grama (INP) in projekta za pridobitev grad-
benega dovoljenja (PGD) za izdelavo RTP
ali RP (110 kV ali več (pogoj so vsi primarni
in sekundarni sistemi za napetost 110 kV ali
več), klasične z zrakom izolirane izvedbe)
oziroma C: najmanj 1 oseba z najmanj eno
referenco za izdelavo poročila o vplivih na
okolje linijskega infrastrukturnega objekta
državnega pomena,

– mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01). Mnenje
pooblaščenega revizorja je potrebno pre-
dložiti, če celotna ponudba z DDV ponudni-
ka presega 50 mio SIT.

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: Energetski zakon, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o urejanju naselij in drugih
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: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe 10. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), reference kadrov
(20%), potrjene reference ponudnika (15%),
plačilni pogoji (3%), ISO standard (2%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 82 z dne
19. 10. 2001, Ob-56763.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 59/2039/2002 Ob-74397
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava idejnega projek-
ta in projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja za DV 2 × 400 kV Beričevo –
Krško.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo izde-
lana za celoten obseg razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: DV 2 × 400 kV Beriče-
vo – Krško.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
delne in variantne ponudbe ne bodo upoš-
tevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september 2002
– junij 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v drugem nadstro-
pju, soba št. 2C.1,3, Andreja Mihevc, do-
datne informacije Aleš Kregar in Minče Man-
delj.

(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: 12.000 SIT (10.000 SIT +
2.000 SIT DDV), virmansko nakazilo, z oz-
nako naziva javnega razpisa, na transakcij-
ski račun: 02924-0017900956, sklic št.
59.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tretje nadstropje, soba 3D
2.1, prevzemnica Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2002 ob 10. uri, pri naročni-
ku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, v dvorani
D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti z DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po predaji posamezne vrste 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): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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-1 in navednih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalci oziroma proizvajalci, mora po-
nudnik predložiti pogodbo o skupnem na-
stopanju, v kateri mora biti natančno opre-
deljena odgovornost posameznih izvajalcev
za izvedbo naročila,

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji javnega naročila, da je ponudnik pravo-
časno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– kopijo odločbe vpisa v Inženirsko zbor-
nico Slovenije za podjetje ponudnika in so-
delujoče podizvajalce,

– kopije odločb vpisov v Inženirsko zbor-
nico Slovenije za sodelujoče kadre oziroma
vsaj za enega sodelujočega (vključno z odti-
som žiga pooblaščenega inženirja na odloč-
bi Inženirske zbornice),

– potrjene pozitivne reference ponudnika
za tovrstna dela (z ostalimi podatki, potrebni-
mi za primerjavo in oceno ponudb) – obra-
zec priložen. Reference potrdijo s svojim ži-
gom in podpisom prejšnji naročniki vsak na
svoj obrazec. Pogoj je najmanj 1 referenca
za izdelavo idejnega projekta (IDP) in naj-
manj 1 referenca za izdelavo projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za iz-
delavo visokonapetostnega daljnovoda 110
kV ali višje napetosti, dolžine vsaj 1 km, v
skladu s predpisi, ki so v veljavi v RS,

– seznam in reference kadrov delovne
skupine po strokah, ki bodo izvedli ponuje-
no storitev (lastni kadri in kadri podizvajal-
cev z ostalimi podatki, potrebnimi za pri-
merjavo in oceno ponudb; npr. izobrazba,
izkušnje, rerence...) – obrazec priložen. Po-
goj je najmanj 1 oseba gradbene stroke in 1
oseba elektro stroke, oba z izobrazbo v skla-
du z 29. členom ZGO in vsak z najmanj 1
referenco za izdelavo idejnega projekta
(IDP) in vsak z najmanj 1 referenco za izde-
lavo projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja (PGD) za izdelavo visokonapeto-
stnega daljnovoda 110 kV ali višje napetosti
v skladu s predpisi, ki so v veljavi v RS,

– mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01). Mnenje
pooblaščenega revizorja je potrebno pred-
ložiti, če celotna ponudba z DDV ponudnika
presega 50 mio SIT.

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: Energetski zakon, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o urejanju naselij in drugih
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: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe 10. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (60%), reference kadrov
(20%), potrjene reference ponudnika (15%),
plačilni pogoji (3%), ISO standard (2%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 64-03/02-3 Ob-74447
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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevoza
šolskih otrok v Občini Moravske Topli-
ce.
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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.

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: 14. 8. 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 tega Uradnega lista RS in datum te obja-
ve. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 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
2% ponudbene vrednosti, veljavna do 30. 9.
2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno 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: 19. 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: Uradni list RS, št. 49-50 –
Uradne objave z dne 7. 6. 2002,
Ob-71143.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Občina Moravske Toplice

Št. 9/108 Ob-74412
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, tel. 05/66-33-700, faks
05/66-33-706.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava idej-
nega projekta za sekundarno kanaliza-
cijsko omrežje naselja Dekani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

5. Kraj izvedbe: naselje Dekani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

predvidena.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka je september 2002, da-
tum predvidenega dokončanja februar
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, služ-
ba za razvoj in investicije, Ručgej Milena,
inž. gr., tel. 05/66-33-762; mobi
031/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 23. 7. 2002 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT (z upoštevanim DDV) za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni Komunale Koper ali z
virmanom na TRR pri Banki Koper d.d., št.

10100-0034659356, z navedbo predme-
ta naročila.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 8. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo, soba 11.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 8.
2002, v sejni sobi na sedežu podjetja Ko-
munala Koper d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4,
ob 14. uri.

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 800.000 SIT in veljavnostjo 60 dni od
odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

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: /

(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: vse skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb. Predvideni da-
tum odločitve je 31. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

Navedba meril:
1. ponudbena cena,
2. najugodnejši garancijski rok,
3. plačilni pogoji,
4. rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno 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: 12. 7. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l., Koper

Št. 90415-12/2002-9 Ob-74545
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.
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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 vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: skaniranje aeroposnet-
kov, izvedba aerotriangulacije, izdelava
ortofotov in izrisov ortofotov v letu 2-02.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: en
sklop.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal v
nadaljno obravnavo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002 do
20. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemer-
ska ulica 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve do 20. 8. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na račun 01100-1000616337, mo-
del 11, sklic 25127-7141998-00002002, za
tiskan izvod razpisne dokumentacije; pri pre-
vzemu dokumentacije preko spletnih strani ni
treba plačati.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P10.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica ali bančna garancija.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002; predvideni datum odločitve
23. 8. 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: 7. 6. 2002, Ob-71631.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 7. 2002

Geodetska uprava Republike Slovenije

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 313 Ob-74357

1. Naročnik: Dijaški dom Murska Sobo-
ta.

2. Naslov naročnika: Tomšičeva ul.15,
9000 Murska Sobota.

3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in
mesni izdelki - mleko in mlečni izdelki -
kruh in pekovski izdelki - sadje in zele-
njava - splošno prehrambeno blago.

(b) Kraj dobave: fco naročnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar bodo morali biti ponu-
jeni vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/241-62-13, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/241-62-15.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št.: 01261 - 6030716108, sklic na
št.: 50015-313.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 19. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v RD.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklenile za 12 me-
secev, razen za sklop sadje in zelenjava, pri
katerem bo 4 mesečni rok.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Dijaški dom Murska Sobota

Ob-74268
1. Naročnik: Fakulteta za družbene ve-

de, Univerza v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-05-100,
faks 01/58-05-102, fdv.faculty@uni-lj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

(b) Kraj dobave: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 5.

(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: datum začet-
ka: september 2002, datum zaključka: sep-
tember 2007.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: računovodstvo FDV.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure od objave do vključno 2. 8.
2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
št. 01100-6030708283 pri UJP Ljubljana.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 20. 8. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Fakulteta za družbene vede –
Dekanat, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljub-
ljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancija kot je navedena v razpisni dokumen-
taciji.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot je
določeno v razpisnih pogojih.

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-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je določeno v razpis-
nih pogojih.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 20. 9. 2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Fakulteta za družbene vede

Št. 314 Ob-74296
1. Naročnik: Osnovna šola Brinje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c.40A,

1290 Grosuplje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in

mesni izdelki – mleko in mlečni izdelki –
kruh in pekovski izdelki – sadje in zele-
njava – splošno prehrambeno blago.

(b) Kraj dobave: OŠ Brinje in OŠ Polica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov, vendar bodo morali biti ponu-
jeni vsi artikli v sklopu.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost bo priznana za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zavod za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana,
faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 01/24-16-215.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, ali po običajni in
elektronski pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na T.R.R. Zavoda za tehnično izobra-
ževanje št.: 01261-6030716108, sklic na
št.: 50015-314.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 19. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v RD.

12. Merila za ocenitev ponudb: v drugi
fazi cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbe se bodo sklenile za 12 me-
secev, razen za sklop sadje in zelenjava, pri
katerem bo 6 mesečni rok.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Osnovna šola Brinje

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

Popravek

Ob-74524
V javnem razpisu za vzdrževanje in inter-

ventna popravila (IA/1) po omejenem po-
stopku, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
53-54 z dne 21. 6. 2002, Ob-72517, št.
1112, se 9.(a) in 15. točka popravita in
sicer spremeni se:

– 9.(a) točka in se glasi:
Upoštevane bodo prijave za 1. fazo po-

stopka, ki bodo prispele po pošti na naslov
Zavoda ali bodo osebno oddane v tajništvo
do vključno 22. 7. 2002 do 12. ure.

– 15. točka in se glasi:
Predvideni rok za oddajo ponudbe in

odločitev o sprejemu ponudbe za drugo
fazo postopka je 1. polovica septembra
2002.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 351-01-13/2002 Ob-74333
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta

30, 1234 Mengeš, tel. 724-71-00, faks
723-89-81.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: svetovalni in projektantski
inženiring – izdelava lokacijske, projek-
tne (IP, PGD/PZI) dokumentacije za iz-
gradnjo oziroma obnovo kanalizacije, vo-
dovoda, drugih komunalnih naprav in cest
ter pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj
– za več območij v Občini Mengeš.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj (obvezni podatek,
če se namerava oddati po sklopih): /

5. Kraj izvedbe: Občina Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september
2002, marec 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Mengeš,
Oddelek za infrastrukturo, Urbanc Andrej.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na EZR Obči-
ne Mengeš, št. 01272 – 0100001612
(sklicevanje na 351-01-13) – dokazilo po-
ložnica ali virman.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 8. 8. 2002 do 9. ure.

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

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

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

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

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. (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: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: /

16. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Občina Mengeš

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. 2362/02 Ob-74147
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana,
Slovenska cesta 58, tel. 01/43-15-255,
faks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
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3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za energetsko napa-
janje DCV:

– naprave za brezprekinitveno napajanje,
– razdelilci,
– kabli, drobna oprema,
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
Dostava razpisanega blaga je v DCV

Elektro Ljubljana, d.d., Slomškova 18, Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90% de-
lež),

– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 63,663.240
SIT in proizvajalcem te opreme Sitel, d.o.o.,
Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: skupaj 4 po-
nudbe treh ponudnikov, in sicer 2 nepravilni
in 2 pravilni.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 53,689.300 SIT (brez DDV),
53,052.700 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-74150
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v drugi fazi omejenega po-
stopka bo za izbiro ponudbe edino merilo
najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: kandidati, ki so se uvr-
stili na listo kandidatov za dobavo računalni-
ške opreme za dobo dveh let so: Marand
Inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log 55,
Ljubljana; Alarix računalniški inžiniring in ko-
munikacije d.o.o., Koprska ulica 98, Ljub-
ljana; Liko Pris d.o.o., Verd 100a, Vrhnika.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 19. 4. 2002.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Onkološki inštitut

Št. 1/2002 Ob-74162
1. Naročnik: Živilska šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Živilska šola Mari-

bor, Park mladih 3, 2000,Maribor, tel.
02/331-34-32, faks 02/331-30-48.

3. Datum izbire: 3. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: sukcesivna dobava živil.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena;
naročilo ni bilo oddano v petih sklopih izkl-
jučno zato, ker nismo pridobili vsaj 2
pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb za
posamezen sklop.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Petlja d.o.o, Ob Dravi 3/a, Ptuj - žito,
mlevski izdelki in testenine, slaščičarske
surovine,

– Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ul. borcev
za severno mejo 29, Maribor - meso in mes-
ni izdelki,

– Mlekarna Celeia, d.o.o, Arja vas 92,
Petrovče - mleko in mlečni izdelki,

– S.P.PLOD d.o.o, Preloge 25, Zg.
Ložnica - sveža zelenjava in sadje,

– Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji
Ivanjci 21, Spodnji Ivanjci - jajca,

– Brumec-Ručigaj d.o.o, Testenova 55,
Mengeš - zmrznjeni izdelki - zelenjava, slad-
oledi in drugo,

– Nektar d.o.o, Brnčičeva 3, Črnuče -
pijače,

– Rams d.o.o, Počehova 14/d, Maribor
- slaščičarske surovine.

– Pekarna Vrhnika d.d, Idrijska c. 21,
Vrhnika - slaščičarske surovine,

– Agrid d.o.o, Goriške fronte 46, Šem-
peter pri Gorici - slaščičarske surovine,

– Pegros, d.o.o, Pongrac 9/c, Griže -
slaščičarske surovine.

7. Pogodbena vrednost:
– žita, mlevski izdelki in testenine -

2,632.174,20 SIT
– meso in mesni izdelki - 3,365.808 SIT,
– mleko in mlečni izdelki -

3,592.484,87 SIT,
– sveža zelenjava in sadje - 808.120 SIT,
– jajca - 773.388 SIT,
– zmrznjeni izdelki – zelenjava, sladole-

di in drugo - 2,307.843,83 SIT,
– pijače - 4,047.810 SIT,
– slaščičarske surovine - 1,887.423

SIT, 65.760,06 SIT, 2,381.336 SIT,
526.577,60 SIT, 325.923,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:  /

9. Število prejetih ponudb:
– žita,mlevski izdelki in testenine - 2,
– meso in mesni izdelki - 4,
– mleko in mlečni izdelki - 6,
– sveža zelenjava in sadje - 3,
– jajca - 3,
– zmrznjeni izdelki – zelenjava, sladole-

di in drugo - 5,
– pijače - 2,
– slaščičarske surovine - 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– žita, mlevski izdelki in testenine:

2,904.273,80 SIT, 2,632.174,20 SIT,

– meso in mesni izdelki: 5,404.137,10
SIT, 3,365.808,00 SIT,

– mleko in mlečni izdelki: 3,902.571,73
SIT, 3,592.484,87 SIT,

– sveža zelenjava in sadje:
1,063.017,90 SIT, 808.120 SIT,

– jajca: 816.552 SIT, 773.388 SIT,
– zmrznjeni izdelki – zelenjava, sladole-

di in drugo: 2,789.702 SIT, 2,307.843,83
SIT,

– pijače: 4,110.492,88 SIT, 4,047.810
SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2002.

 Živilska šola
Maribor

Št. 41405-00038/2002 0400 01 Ob-74163

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. oprema za učilnice za potrebe

OŠ Tabor II, Maribor,
2. oprema za učilnice in garderobe

9 letnih osnovnih šol Mestne občine Ma-
ribor,

3. oprema za igralnice in garderobe
vrtcev Mestne občine Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena in primer-
nejše karakteristike ponujene opreme, iz-
bran ponudnik je bil najugodnejši za vse tri
sklope skupaj.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: za vse tri sklope je iz-
bran Euro Design Apače, Apače1, Apače.

7. Pogodbena vrednost:
1. oprema za učilnice za potrebe OŠ

Tabor II, Maribor: 587.549,95 SIT (z 20%
DDV),

2. oprema za učilnice in garderobe 9
letnih osnovnih šol Mestne občine Maribor:
4,805.802,15 SIT (z 20% DDV),

3. oprema za igralnice in garderobe vrt-
cev Mestne občine Maribor: 1,146.931,10
SIT (z 20% DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nima po-
dizvajalca.

9. Število prejetih ponudb:
1. za opremo za učilnice za potrebe OŠ

Tabor II, Maribor so bile prejete 4 ponudbe,
2. za opremo za učilnice in garderobe

za 9 letne osnovne šole Mestne občine Ma-
ribor so bile prejete 4 ponudbe,

3. za opremo za igralnice garderobe vrt-
cev Mestne občine Maribor so bile prejete
4 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. oprema za učilnice za potrebe OŠ Ta-
bor II, Maribor: 783.558,24 SIT,
587.549,95 SIT,
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2. oprema za učilnice in garderobe 9
letnih osnovnih šol Mestne občine Maribor:
6,494.049,12 SIT, 4,685.287,20 SIT,

3. oprema za igralnice in garderobe vrt-
cev Mestne občine Maribor: 1,402.038
SIT, 1,146.931,10 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 Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Mestna občina Maribor

Št. 28 Ob-74164
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

Maribor, faks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža pohištvene opre-
me samskih sob, pisarne in kuhinje na
objektu Vojkova.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema,
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,161.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 19,385.240 SIT (brez DDV) in
9,161.000 SIT (brez DDV).

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. 37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68028.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 29 Ob-74165
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.

Slomškov trg 10.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

Maribor, faks 02/449-23-79.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava, dobava in montaža pohiš-
tvene opreme za pošto 5102 Nova Gori-
ca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema,
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,984.210
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 25,661.864,50 SIT (brez DDV) in
15,984.210 SIT (brez DDV).

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. 37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68029.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-74166
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: laboratorijski material, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:

1. Skupina: Testni trakovi za delo na urin-
skem aparatu Miditron Junior firme Roche:
Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Br-
do 100.

2. Skupina: Reagenti za hematološke štev-
ce firme Coulter (Model MAX M in ONYX):
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4.

3. Skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): Adriamed d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53.

4. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3): Ke-
mofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo
100.

5. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira ni
opravila.

6. Skupina: Reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Laboratori-
es – Cliniscan II: AMS Meding d.o.o. Šent-
jur, Leona Dobrotinška 2.

7. Ni predmet zbiranja ponudb, ker v
I. fazi nismo prejeli dveh prijav.

8. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring: Kemofar-
macija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100.

9. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): Medis d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva
1.

10. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott: Medis
d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1.

11. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman: Ke-
mofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo
100.

12. Skupina: Reagenti, standardi, kali-
bratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
Hitachi 911 – firme Roche: Kemofarmacija
d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo 100.

13. Skupina: Hitri testi za določanje drog
v urinu: Medis d.o.o. Ljubljana, Brnčičeva 1.

14. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche: Adria-
med d.o.o. Ljubljana, Parmova 53.

15. Skupina: Elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje
6 mesecev):

1. Skupina: Testni trakovi za delo na urin-
skem aparatu Miditron Junior firme Roche:
513.978,24 SIT

2. Skupina: Reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 1,909.099,92 SIT.

3. Skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 794.306,33 SIT.

4. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3):
366.516,60 SIT.

5. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila.

6. Skupina: Reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Laboratori-
es – Cliniscan II: 369.087,60 SIT.

7. Ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav.

8. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring:
1,242.908,39 SIT.

9. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): 736.791,32 SIT.

10. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott:
5.342.113,76 SIT.

11. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
314.154 SIT.

12. Skupina: Reagenti, standardi, kalibra-
torji, kontrole za aplikacijo na aparatu Hitachi
911 – firme Roche: 7,379.398,05 SIT.

13. Skupina: Hitri testi za določanje drog
v urinu: 133.293,10 SIT.

14. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche:
4.586.838,27 SIT.

15. Skupina: Elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
1. Skupina: Testni trakovi za delo na

urinskem aparatu Miditron Junior firme Ro-
che: 3.

2. Skupina: Reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX): 3.

3. Skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3): 2.

4. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3): 2.

5. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor firme Instrumentation Laboratory (Model
1306): ni bilo dveh ponudb, zato se izbira
ni opravila.

6. Skupina: Reagenti za delo na elektro-
foreznem sistemu firme Helena Laboratori-
es – Cliniscan II: 2.

7. Ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav.

8. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring: 3.

9. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): 3.
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10. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott: 2.

11. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman: 3.

12. Skupina: Reagenti, standardi, kali-
bratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
Hitachi 911 – firme Roche: 3.

13. Skupina: Hitri testi za določanje
drog v urinu: 5.

14. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche: 2.

15. Skupina: Elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. Skupina: Testni trakovi za delo na
urinskem aparatu Miditron Junior firme Ro-
che:  565.597,67 SIT,  513.978,24 SIT.

2. Skupina: Reagenti za hematološke
števce firme Coulter (Model MAX M in
ONYX):  2,006.511,84 SIT,
1,909.099,92 SIT.

3. Skupina: Reagenti za določanje elek-
trolitov firme AVL Roche (Model 983-S in
988-3):  829.723,80 SIT,  794.306,33
SIT.

4. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor – AVL Roche (Model Compact 3):
366.519,58 SIT,  366.516,60 SIT.

5. Skupina: Reagenti za plinski analiza-
tor firme Instrumentation Laboratory (Mo-
del 1306): ni bilo dveh ponudb, zato se
izbira ni opravila.

6. Skupina: Reagenti za delo na elek-
troforeznem sistemu firme Helena Labora-
tories – Cliniscan II:  428.530,73 SIT,
369.087,60 SIT.

7. Ni predmet zbiranja ponudb, ker v I.
fazi nismo prejeli dveh prijav.

8. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Turbitimer firme Behring:
1,290.129,64 SIT,  1,242.908,39 SIT.

9. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Sysmex firme Behring (Model
CA-500): 774.774,04 SIT, 736.791,32
SIT

10. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu IMX in AXYM firme Abbott:
5,367.819,68 SIT,  5,342.113,76 SIT.

11. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
glukoznem analizatorju firme Beckman:
314.160 SIT,  272.016 SIT.

12. Skupina: Reagenti, standardi, kali-
bratorji, kontrole za aplikacijo na aparatu
Hitachi 911 – firme Roche:  8,192.264,69
SIT,  7,379.398,05 SIT.

13. Skupina: Hitri testi za določanje
drog v urinu:  257.896,80 SIT,
133.293,10 SIT.

14. Skupina: Reagenti za aplikacijo na
aparatu Elecsys 1010 firme Roche:
4,586.838,27 SIT,  4,586.838,27 SIT.

15. Skupina: Elektrode: izbira ni oprav-
ljena, ker ni bilo dveh popolnih skupin.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001,
Ob-55965.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-74167
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski pripomočki, fco Splošna
bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:

a) skupina A – obvezilni material: Sano-
labor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, Ljublja-
na,

b) skupina B – medicinski obliži in mate-
rial za nego rane: Profarmakon international
d.o.o., Preradovičeva 20 a, Maribor,

c) skupina C1 – kirurška zaščita: Sano-
labor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4, Ljublja-
na,

d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
Sanolabor d.d. Ljubljana, Leskoškova 4,
Ljubljana,

e) skupina C3 – brizge: Interpart d.o.o.,
Ljubljana, Cesta na Brdo 49, Ljubljana,

f) skupina C4 – igle, kanile: Profarma-
kon international d.o.o., Preradovičeva
20 a, Maribor,

g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 100, Ljubljana,

h) skupina C6 – medicinska plastika: Ke-
mofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo
100, Ljubljana,

i) skupina D – material za oskrbo inkonti-
nence: Profarmakon international d.o.o.,
Preradovičeva 20 a, Maribor,

j) skupina E – rokavice: Sanolabor d.d.
Ljubljana, Leskoškova 4, Ljubljana,

k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: Kemofarmacija d.d. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana,

l) skupina G – sistemi za infuzijo in tran-
sfuzijo: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Ce-
sta na Brdo 100, Ljubljana,

m) skupina H – material za vakumski od-
vzem krvi: Medias international d.o.o. Ljub-
ljana, Leskoškova cesta 9D, Ljubljana,

n) skupina I – šivalni material: Johnson &
Johnson S.E. Podružnica Ljubljana, Šmar-
tinska c. 140, Ljubljana,

o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
ponudnikov,

p) skupina K – rtg filmi in kemikalije: Ke-
mofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo
100, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6
mesecev):

a) skupina A – obvezilni material:
8,102.806,23 SIT.

b) skupina B – medicinski obliži in mate-
rial za nego rane: 2,319.546,24 SIT.

c) skupina C1 – kirurška zaščita:
2,818.298,80 SIT,

d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
1,886.180,92 SIT,

e) skupina C3 – brizge: 1,150.600 SIT,
f) skupina C4 – igle, kanile:

1,455.428,80 SIT,

g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije: 2,018.403,60 SIT,

h) skupina C6 – medicinska plastika:
2,801.883,18 SIT,

i) skupina D – material za oskrbo inkonti-
nence: 2,910.175 SIT,

j) skupina E – rokavice: 2,946.231,65
SIT,

k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo: 1,897.582,46 SIT,

l) skupina G – sistemi za infuzijo in tran-
sfuzijo: 2,284.057,85 SIT,

m) skupina H – material za vakumski od-
vzem krvi: 3,579.797 SIT,

n) skupina I – šivalni material:
4,774.453,83 SIT,

o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
kandidatov,

p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
5,601.534,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
a) skupina A – obvezilni material: 4,
b) skupina B – medicinski obliži in mate-

rial za nego rane: 4,
c) skupina C1 – kirurška zaščita: 6,
d) skupina C2 – material za sterilizaci-

jo: 6,
e) skupina C3 – brizge: 5,
f) skupina C4 – igle, kanile: 6,
g) skupina C5 – material za respiratorne

terapije: 4,
h) skupina C6 – medicinska plastika: 4,
i) skupina D – material za oskrbo inkonti-

nence: 7,
j) skupina E – rokavice: 6,
k) skupina F – sredstva za higieno in

dezinfekcijo: 4,
l) skupina G – sistemi za infuzijo in tran-

sfuzijo: 4,
m) skupina H – material za vakumski od-

vzem krvi: 3,
n) skupina I – šivalni material: 2,
o) skupina J – osteosintetski material: /
p) skupina K – rtg filmi in kemikalije: 3,
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) skupina A – obvezilni material:

8,711.708,80 SIT,  8.102.806,23 SIT,
b) skupina B – medicinski obliži in mate-

rial za nego rane:  3,031.194,38 SIT,
2,319.546,24 SIT,

c) skupina C1 – kirurška zaščita:
3,073.444,33 SIT,  2,561.720 SIT,

d) skupina C2 – material za sterilizacijo:
2,642.128,10 SIT,  1,240.991,33 SIT,

e) skupina C3 – brizge:  1,691.515,45
SIT,  1,150.600 SIT,

f) skupina C4 – igle, kanile:
1,573.544,20 SIT,  1,105.147,30 SIT,

g) skupina C5 – material za respiratorne
terapije:  2,266.354,35 SIT,
1,612.161,10 SIT,

h) skupina C6 – medicinska plastika:
6,497.029,15 SIT,  2,801.883,18 SIT,

i) skupina D – material za oskrbo inkonti-
nence:  4,268.347,50 SIT,  2,910.175
SIT,

j) skupina E – rokavice:  2,946.231,65
SIT,  2,277.395 SIT,

k) skupina F – sredstva za higieno in
dezinfekcijo:  1,968.253,24 SIT,
1,801.777,89 SIT,
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l) skupina G – sistemi za infuzijo in tran-
sfuzijo:  2,763.370,60 SIT,  2,121.250
SIT,

m) skupina H – material za vakumski od-
vzem krvi:  4,579.930 SIT,  3,579.797 SIT,

n) skupina I – šivalni material:
4,820.348,41 SIT,  4,774.453,83 SIT,

o) skupina J – osteosintetski material:
naročilo ni bilo oddano, ker ni bilo dveh
ponudnikov,

p) skupina K – rtg filmi in kemikalije:
5,810.473,60 SIT,  5,601.534,70 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43850.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-74168
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dializni material, fco Splošna bolnišni-
ca Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:

a) dializatorji: LEK d.d. Ljubljana, Aure-
miana d.o.o. Sežana,

b) igle za dializo: LEK d.d. Ljubljana,
c) sistemi: LEK d.d. Ljubljana,
d) koncentrati: LEK d.d. Ljubljana,
e) set za brezacetatno biofiltracijo: Aure-

miana d.o.o. Sežana.
7. Pogodbena vrednost (za obdobje 6

mesecev):
a) dializatorji: 9,777.222,50 SIT,
b) igle za dializo: 816.873 SIT,
c) sistemi: 2,709.000 SIT
d) koncentrati: 7,766.280 SIT,
e) set za brezacetatno biofiltracijo:

17,937.647 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: (ob upoštevanju 11. točke 9. člena
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb):
29,411.474,75 SIT,  9,152.823,75 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43851.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 400 Ob-74169
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod

Kurirček Logatec.

2. Naslov naročnika: Notranjska 7a,
1370 Logatec.

3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah. Kraj
dobave: Logatec, centralni vrtec Tabor, Ho-
tedršica, Rovte.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne, Tolstojeva 63, Ljubljana,

2. skupina: meso in mesni izdelki: Litij-
ska mesarija d.d., Slatina 1, Šmartno in Gru-
da-Jurmes, Cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur,

3. skupina: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Loka, Testenova 55, Mengeš,

4. skupina: jajca: Jata Emona d.d., Agro-
kombinatska 84, Ljubljana,

5. skupina: jušne zakuhe in testenine:
Žito d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,

6. skupina: kruh in pekovski izdelki: Pe-
karne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, Aj-
dovščina,

7. skupina: pecivo (sladko, ocvrto): Don
Don d.d. Laze 16, Stražišče, Kranj,

8. skupina: čaji: Droga d.d., Industrijska
cesta 21, Izola,

9. skupina: paštete: Osem d.o.o., Sp.
Slivnica 107, Grosuplje,

10. skupina: zamrznjena zelenjava, Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Loka, Testenova 55,
Mengeš,

11. skupina: ostala zamrznjena živila: Pe-
karna Pečjak, Dolenjska 442, Škofljica,

12. skupina: sveže sadje in zelenjava:
PS Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,

13. skupina: suho sadje: PS Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana,

14. skupina: konzervirana živila: Živila
Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Kranj,

15. skupina: sadni sirupi in sokovi: PS
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,

16. skupina: ostala osnovna živila: Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Kranj,

17. skupina: dodatki jedem in namazi:
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Kranj,

18. skupina: ostala posamezna živila –
pizze: Pekarna Postojna d.o.o., Kolodvor-
ska 5, Postojna,

19. skupina: ostala posamezna živila –
jabolka: PS Mercator d.d., Dunajska 107,
Ljubljana,

20. skupina: ostala posamezna živila –
krompir: Jeraj Jože, Mavčiče 109, Mavči-
če.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:

3,418.993 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki:

5,676.345 SIT,
3. skupina: ribe: 160.1466 SIT,
4. skupina: jajca: 294.360 SIT,
5. skupina: jušne zakuhe in testenine:

512.043 SIT,
6. skupina: kruh in pekovski izdelki:

1,691.204 SIT,
7. skupina: pecivo (sladko, ocvrto): slad-

ko 794.855, ocvrto 179.930 SIT,
8. skupina: čaji: 329.405 SIT,
9. skupina: paštete: 199.044 SIT,
10. skupina: zamrznjena zelenjava:

200.529 SIT,

11. skupina: ostala zamrznjena živila:
63,086 SIT,

12. skupina: sveže sadje in zelenjava:
sadje 2,872.976 SIT, zelenajva 768.790
SIT,

13. skupina: suho sadje: 188.068 SIT,
14. skupina: konzervirana živila:

665.102 SIT,
15. skupina: sadni sirupi in sokovi:

956.245 SIT,
16. skupina: ostala osnovna živila:

1,555.506 SIT,
17. skupina: dodatki jedem in namazi:

658.360 SIT,
18. skupina: ostala posamezna živila –

pizze: 285.480 SIT,
19. skupina: ostala posamezna živila –

jabolka: 491.400 SIT,
20. skupina: ostala posamezna živila –

krompir: 431.285 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:

3,450.106 SIT, 3,418.993 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki:

6,301.534 SIT, 5,676.345 SIT,
3. skupina: ribe: 206.856 SIT,

160.1466 SIT,
4. skupina: jajca: 464.553 SIT,

294.360 SIT,
5. skupina: jušne zakuhe in testenine:

573.231 SIT, 512.043 SIT,
6. skupina: kruh in pekovski izdelki:

2,627.262 SIT, 1,691.204 SIT,
7. skupina: pecivo (sladko, ocvrto):

sladko 1,004.800 SIT, 794.855 SIT, ocvr-
to 257,968 SIT, 179.930 SIT,

8. skupina: čaji: 395.593 SIT, 329.405
SIT,

9. skupina: paštete: 199.044 SIT,
188.288 SIT,

10. skupina: zamrznjena zelenjava,
291.466 SIT, 200.529 SIT,

11. skupina: ostala zamrznjena živila:
87.743 SIT, 63.086 SIT,

12. skupina: sveže sadje in zelenjava:
sadje 4,464.540 SIT, 2,872.976 SIT, in
zelenjava 1,012.684 SIT, 768.790 SIT,

13. skupina: suho sadje: 206.855 SIT,
188.068 SIT,

14. skupina: konzervirana živila:
716.298 SIT, 665.102 SIT,

15. skupina: sadni sirupi in sokovi:
1,014.519 SIT, 956.245 SIT,

16. skupina: ostala osnovna živila:
1,601.374 SIT, 1,555.506 SIT,

17. skupina: dodatki jedem in namazi:
704.420 SIT, 658.360 SIT,

18. skupina: ostala posamezna živila –
pizze: 301.708 SIT, 285.480 SIT,

19. skupina: ostala posamezna živila –
jabolka: 720.720 SIT, 491.400 SIT,

20. skupina: ostala posamezna živila –
krompir: 1,041.236 SIT, 431.285 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Vzgojno varstveni zavod
Kurirček Logatec

Št. 41405-00039/2002 0400 Ob-74170
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

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

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

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. pomivalni stroji za potrebe osnov-

nih šol Mestne občine Maribor,
2. lupilni stroj za OŠ Gustava Šiliha

Maribor,
3. kuhinjska oprema za Vrtec Otona

Župančiča Maribor,
4. kuhinjska oprema za Vrtec Jadvi-

ge Golež Maribor,
5. kuhinjska oprema za Vrtec Jožice

Flander Maribor,
6. kuhinjska oprema za Vrtec Pobre-

žje Maribor,
7. kuhinjska oprema za Vrtec Ivana

Glinška Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena in ustrez-
ne reference, izbran ponudnik je bil cenov-
no najugodnejši za vse sklope skupaj.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo: za vse sklope je izbran
Saksida d.o.o., Na produ 28, Brestrnica.

7. Pogodbena vrednost:
1. pomivalni stroji za potrebe osnovnih

šol Mestne občine Maribor: 3,120.000 SIT
(z 20% DDV),

2. lupilni stroj za OŠ Gustava Šiliha Mari-
bor: 333.600 SIT (z 20% DDV),

3. kuhinjska oprema za Vrtec Otona Žu-
pančiča Maribor: 1,122.000 SIT (z 20%
DDV),

4. kuhinjska oprema za Vrtec Jadvige
Golež Maribor: 506.400 SIT (z 20% DDV),

5. kuhinjska oprema za Vrtec Jožice
Flander Maribor: 396.000 SIT (z 20% DDV),

6. kuhinjska oprema za Vrtec Pobrežje
Maribor: 567.600 SIT (z 20% DDV),

7. kuhinjska oprema za Vrtec Ivana Glin-
ška Maribor: 2,298.000 SIT (z 20% DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nima podiz-
vajalca.

9. Število prejetih ponudb:
1. za pomivalne stroje za potrebe osnov-

nih šol Mestne občine Maribor je bilo preje-
tih 8 ponudb,

2. za lupilni stroj za OŠ Gustava Šiliha
Maribor je bilo prejetih 8 ponudb,

3. za kuhinjsko opremo za Vrtec Otona
Župančiča Maribor je bilo prejetih 8 po-
nudb,

4. za kuhinjsko opremo za Vrtec Jadvige
Golež Maribor je bilo prejetih 7 ponudb,

5. za kuhinjsko opremo za Vrtec Jožice
Flander Maribor je bilo prejetih 8 ponudb,

6. za kuhinjsko opremo za Vrtec Pobre-
žje Maribor je bilo prejetih 7 ponudb,

7. za kuhinjsko opremo za Vrtec Ivana
Glinška Maribor je bilo prejetih 6 ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. pomivalni stroji za potrebe osnovnih
šol Mestne občine Maribor: 5,865.887,04
SIT; 3,120.00 SIT,

2. lupilni stroj za OŠ Gustava Šiliha Mari-
bor: 863.902,48 SIT; 333.600 SIT,

3. kuhinjska oprema za Vrtec Otona Žu-
pančiča Maribor: 2,086.271,76 SIT;
1,122.000 SIT,

4. kuhinjska oprema za Vrtec Jadvige
Golež Maribor: 1,033.382,04 SIT;
506.400 SIT,

5. kuhinjska oprema za Vrtec Jožice
Flander Maribor: 932.974,48 SIT;
396.000 SIT,

6. kuhinjska oprema za Vrtec Pobrežje
Maribor: 1,111.637,68 SIT; 567.600 SIT,

7. kuhinjska oprema za Vrtec Ivana Glin-
ška Maribor: 3,912.980,40 SIT;
2,298.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Mestna občina Maribor

Ob-74183
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistilna sredstva, material za osebno
higieno, PE material in tekstilni izdelki,
fco Splošna bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

a) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 1: čistilna sredstva: Ecolab Maribor,

b) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 2: pripomočki za čiščenje: Vafra Com-
merce Griže,

c) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 3: ostali pripomočki: Vafra Commerce
Griže,

d) v skupini A: čistilna sredstva, podsku-
pini 4: ostali material: Vafra Commerce Gri-
že,

e) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 1: material za osebno higie-
no: Vafra Commerce Griže,

f) v skupini B: material za osebno higie-
no, podskupini 2: papirnati izdelki: Vafra
Commerce Griže,

g) v skupini C: PE material: Sava Trade
Ljubljana,

h) v skupini D: tekstilni izdelki, podskupi-
ni 1: delovna obleka: Sanolabor d.d., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):

a) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 1: čistilna sredstva: 1,049.491,80
SIT,

b) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 2: pripomočki za čiščenje:
143.075,70 SIT,

c) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 3: ostali pripomočki: 139.752
SIT,

d) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 4: ostali material: 76.236 SIT,

e) v skupini B: material za osebno higi-
eno, podskupini 1: material za osebno hi-
gieno: 258.842,51 SIT,

f) v skupini B: material za osebno higi-
eno, podskupini 2: papirnati izdelki:
952.257,60 SIT,

g) v skupini C: PE material: 1,491.948
SIT,

h) v skupini D: tekstilni izdelki, podsku-
pini 1: delovna obleka: 1,328.043,91 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponu-
dnik oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: čistilna sredstva, pod-

skupini 1: čistilna sredstva: 4,
b) v skupini A: čistilna sredstva, pod-

skupini 2: pripomočki za čiščenje: 4,
c) v skupini A: čistilna sredstva, pod-

skupini 3: ostali pripomočki: 4,
d) v skupini A: čistilna sredstva, pod-

skupini 4: ostali material: 2,
e) v skupini B: material za osebno higi-

eno, podskupini 1: material za osebno hi-
gieno: 2,

f) v skupini B: material za osebno higi-
eno, podskupini 2: papirnati izdelki: 2,

g) v skupini C: PE material: 2,
h) v skupini D: tekstilni izdelki, pod-

skupini 1: delovna obleka: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) v skupini A: čistilna sredstva, pod-

skupini 1: čistilna sredstva:
1,515.864,90 SIT, 940.321,92 SIT,

b) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 2: pripomočki za čiščenje:
282.919,83 SIT, 143.075,70 SIT,

c) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 3: ostali pripomočki: 311.551,17
SIT, 139.752 SIT,

d) v skupini A: čistilna sredstva, pod-
skupini 4: ostali material: 90.633,60 SIT,
76.236 SIT,

e) v skupini B: material za osebno higi-
eno, podskupini 1: material za osebno hi-
gieno: 291.786,72 SIT, 258.842,51 SIT,

f) v skupini B: material za osebno higi-
eno, podskupini 2: papirnati izdelki:
985.747,05 SIT, 952.257,60 SIT,

g) v skupini C: PE material:
1,551.752,75 SIT, 1,491.948 SIT,

h) v skupini D: tekstilni izdelki, pod-
skupini 1: delovna obleka: 1,472.310
SIT, 1,328.043,91 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001,
Ob-55235 in popravek Uradni list RS, št.
76 z dne 28. 9. 2001, Ob-55631.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Trbovlje



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 62-63 / 19. 7. 2002 / Stran 5165

Ob-74184
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, fco Splošna bolni-
šnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:

a) za pisarniški material: DZD d.d., Divi-
zija trgovina, Mali trg 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev): 2,002.837,58 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 2,395.462,48 SIT, 2,002.837,58
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 76 z dne 21. 9. 2001, Ob-55237.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-74185
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbov-

lje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-52-500, faks
03/56-26-122.

3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, fco
Splošna bolnišnica Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitve izbire: najnižja končna cena ob
upoštevanju 19. in 20. člena Navodil kandi-
datom za izdelavo ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno:

a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso – Mesni
diskont Vidmar,

b) v podskupini 2: izdelki iz mesa – Kme-
tijska zadruga Laško,

c) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 1: zelenjava in sadje – Brumec-Ruči-
gaj,

d) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 2: zmrznjene ribe – Brumec-Ručigaj,

e) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 3: zmrznjena jedila – Žito Ljubljana,

f) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– Žito Ljubljana,

g) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 2: testenine – Žito Ljublja-
na,

h) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 3: sokovi – Fructal Ajdovšči-
na,

i) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 4: vloženo sadje zelenjava
in marmelade – Era Velenje,

j) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 5: priloge, omake, juhe –
Kolinska Ljubljana,

k) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 6: čaji – Kolinska Ljubljana,

l) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 7: drugi izdelki – Kolinska
Ljubljana,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila – Era Ve-
lenje,

n) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 9: sveža jajca – KZ Laško,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho – Era Vele-
nje,

p) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – Era Velenje,

r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
Žito Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: (za obdobje 6
mesecev):

a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
4,469.720,50 SIT,

b) v podskupini 2: izdelki iz mesa –
1,890.727,50 SIT,

c) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 1: zelenjava in sadje – 811.359,23
SIT,

d) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 2: zmrznjene ribe – 120.380,75 SIT,

e) v skupini C: zmrznjena živila, podsku-
pini 3: zmrznjena jedila – 694.479 SIT,

f) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 1: žitarice in mlevski izdelki
– 322.493 SIT,

g) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 2: testenine – 181.575 SIT,

h) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 3: sokovi – 591.419,29 SIT,

i) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 4: vloženo sadje zelenjava
in marmelade – 515.281,36 SIT,

j) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 5: priloge, omake, juhe –
420.481,41 SIT,

k) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 6: čaji – 188.364,30 SIT,

l) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 7: drugi izdelki –
400.873,85 SIT,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila –
1,829.253,26 SIT,

n) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 9: sveža jajca – 169.915
SIT,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho –
637.307,30 SIT,

p) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – 1,328.289,55
SIT,

r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,330.473,00 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz

mesa, v podskupini 1: sveže meso – 3,

b) v podskupini 2: izdelki iz mesa – 2,
c) v skupini C: zmrznjena živila, pod-

skupini 1: zelenjava in sadje – 3,
d) v skupini C: zmrznjena živila, pod-

skupini 2: zmrznjene ribe – 3,
e) v skupini C: zmrznjena živila, pod-

skupini 3: zmrznjena jedila – 2,
f) v skupini D: splošno prehrambeno

blago, podskupini 1: žitarice in mlevski iz-
delki – 5,

g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine – 5,

h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 4,

i) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 4: vloženo sadje zele-
njava in marmelade – 4,

j) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe
– 4,

k) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 6: čaji – 4,

l) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 7: drugi izdelki – 4,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila – 3,

n) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 9: sveža jajca – 2,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho – 2,

p) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – 2,

r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo
– 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

a) v skupini A: sveže meso in izdelki iz
mesa, v podskupini 1: sveže meso –
4,768.353,10 SIT, 4,469.720,50 SIT,

b) v podskupini 2: izdelki iz mesa –
1,945.310,75 SIT, 1,890.727,50 SIT,

c) v skupini C: zmrznjena živila, pod-
skupini 1: zelenjava in sadje – 996.462,65
SIT, 811.359,23 SIT,

d) v skupini C: zmrznjena živila, pod-
skupini 2: zmrznjene ribe – 158.288,63
SIT, 120.380,75 SIT,

e) v skupini C: zmrznjena živila, pod-
skupini 3: zmrznjena jedila –
1,175.595,14 SIT, 694.479,00 SIT,

f) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 1: žitarice in mlevski iz-
delki – 447.612,34 SIT, 322.493 SIT,

g) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 2: testenine –
273.212,53 SIT, 181.575 SIT,

h) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 3: sokovi – 781.056,88
SIT, 591.419,29 SIT,

i) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 4: vloženo sadje zele-
njava in marmelade – 699.475,72 SIT
515.281,36 SIT,

j) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 5: priloge, omake, juhe
–453.262,64 SIT, 420.481,41 SIT,

k) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 6: čaji – 200.871,78
SIT, najnižja 188.364,30 SIT,

l) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 7: drugi izdelki –
440.015 SIT, 400.573,85 SIT,

m) v skupini D: splošno prehrambeno
blago, podskupini 8: ostala živila –
2,033.624,29 SIT, 1,829.253,26 SIT,
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n) v skupini D: splošno prehrambeno bla-
go, podskupini 9: sveža jajca – 204.425
SIT, najnižja 169.915 SIT,

o) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 1: sadje sveže in suho –
788.910,45 SIT, 637.307,30 SIT,

p) v skupini E: sadje in zelenjava, pod-
skupini 2: sveža zelenjava – 1,453.130,50
SIT, najnižja 1,328.289,55 SIT,

r) v skupini F: kruh in pekovsko pecivo –
1,449.566,08 SIT, najnižja 1,330.473 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43850.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-74222
1. Naročnik: Vrtec Anice Černejeve, Ce-

lje.
2. Naslov naročnika: Kajuhova 5, 3000

Celje, tel. 03/42-86-450, faks
03/42-86-459.

3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago,
za obdobje od 1. 8. 2002 do 31. 1.

2003, Vrtec Anice Černejeve, Čopova 21,
Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 1: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova 5, 2000 Mari-
bor,

– skupina 2: Celjske mesnine, d.d., Ce-
sta v Trnovlje 17, 3000 Celje,

– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potr-
čeva c. 10, 2250 Ptuj,

– skupina 4: Ledo, d.o.o., Brnčičeva 29,
1231 Ljubljana-Črnuče,

– skupina 5: Meja Šentjur, d.d., C. L.
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,

– skupina 6: TD Žana, d.d. Žalec, Me-
stni trg 2, 3310 Žalec,

– skupina 9: Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1292 Škofljica,

– skupina 11: Era, d.d., Velenje, Pre-
šernova 10, 3504 Velenje,

– skupina 12: TD Žana, d.d. Žalec, Me-
stni trg 2, 3310, Žalec,

– skupina 13: Mlinotest živilska industri-
ja, d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,

– skupina 14: Klasje MPP Celje, d.d.,
Resljeva 161, 3000 Celje,

– skupina 15: Era, d.d., Velenje, Pre-
šernova 10, 3504 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 3,368.987 SIT,
– skupina 2: 7,178.418,75 SIT,
– skupina 3: 2,249.298,40 SIT,
– skupina 4: 731.142 SIT,
– skupina 5: 474.687,50 SIT,
– skupina 6: 711.326,00 SIT,
– skupina 9: 870.470 SIT,
– skupina 10: 772.520 SIT,
– skupina 11: 798.260 SIT,
– skupina 12: 1,080.090 SIT,
– skupina 13: 1,121.212,90 SIT,
– skupina 14: 1,647.434 SIT,
– skupina 15: 2,619.374 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 4,
– skupina 3: 3,
– skupina 4: 3,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2,
– skupina 9: 3,
– skupina 10: 4,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 1: 3,563.311,50 SIT;

3,368.987 SIT,
– skupina 2: 8,304.450 SIT;

7,178.418,75 SIT,
– skupina 3: 2,650.100 SIT;

2,249.298,40 SIT,
– skupina 4: 855.300 SIT; 731.142 SIT,
– skupina 5: 633.150 SIT; 474.687,50

SIT,
– skupina 6: 804.372 SIT; 711.326 SIT,
– skupina 9: 1,083.325,40 SIT;

870.470 SIT,
– skupina 10: 1,104.850 SIT; 772.520

SIT,
– skupina 11: 809.452 SIT; 798.260

SIT,
– skupina 12: 1,266.928,40 SIT;

1,080.090 SIT,
– skupina 13: 1,274.869 SIT;

1,121.212,90 SIT,
– skupina 14: 1,764.520 SIT;

1,647.434 SIT,
– skupina 15: 2,662.643 SIT;

2,619.374 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 raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Ob-74228
1. Naročnik: Lambrechtov dom Sloven-

ske Konjice.

2. Naslov naročnika: Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice.

3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila, material za prehrano in čistila.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: skupina A/1 – sadje in
zelenjava: S. P. Plod d.o.o., Zg. Ložnica;
A/2 – meso in mesni izdelki: Mesarija Stra-
šek, Mestni trg 11, Slovenske Konjice; A/3
– perutnina in perutninski izdelki: Hrib
d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini; A/3
– splošno prehrambeno blago: Merca-
tor-SVS, Rogozniška 8, Ptuj; A/5 – jajca:
Šraj Jože, Čadramska vas 19, Poljčane; A/6
– kruh, pekovsko pecivo in mehko sveže
pecivo: Pekarna Boč, Koren Peter s.p.,
Zbelovo; A/7 – mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia, Arja vas 92, Petrovče; A/8 –
zamrznjena zelenjava, ribe in drugi izdelki:
Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri Planini;
B/1 – pomivalna sredstva: Dentacom
d.o.o., Efenkova 61, Velenje; B/2 – ostala
čistila in sredstva za osebno higieno: Vafra
commerce d.o.o., Griže 125, Griže; B/3 –
papirna galanterija: Mercator-SVS, Rogoz-
niška 8, Ptuj; B/5 – nega in vzdrževanje tal:
Vafra commerce d.o.o. Griže 125, Griže.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
A/1 – sadje in zelenjava: 2,747.137,80
SIT; A/2 – meso in mesni izdelki:
7,011.370 SIT; A/3 – perutnina in perut-
ninski izdelki: 2,058.920 SIT; A/4 – splo-
šno prehrambeno blago: 6,145.084,97
SIT; A/5 – jajca: 521.550 SIT; A/6 – kruh,
pekovsko pecivo in mehko sveže pecivo:
1,843.409,32 SIT; A/7 – mleko in mlečni
izdelki: 3,893.312,20 SIT; A/8 – zamrz-
njena zelenjava, ribe in drugi izdelki:
777.447,17 SIT; B/1 – pomivalna sred-
stva: 324.981,20 SIT; B/2 – ostala čistila
in sredstva za osebno higieno: 706.105,20
SIT; B/3 – papirna galanterija: 508.142
SIT; B/4 – nega in vzdrževanje tal:
346.024,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po skupinah: A/1 – sadje in zele-
njava: 4,667.332,50 SIT – 2,747.137,80
SIT; A/2 – meso in mesni izdelki 7,011.370
SIT – 7,011.370 SIT; A/3 – perutnina in
perutninski izdelki: 2,192.194 SIT –
2,058.920 SIT; A/4 – splošno prehrambe-
no blago: 7,039.698,50 SIT –
6,145.084,97 SIT; A/5 – jajca: 603.900
SIT – 521.550 SIT; A/6 – kruh, pekovsko
pecivo in mehko sveže pecivo: 2,290.632
SIT – 1,843.409,32 SIT; A/7 – mleko in
mlečni izdelki: 4,038.835,50 SIT –
3,893.312,20 SIT; A/8 – zamrznjena zele-
njava, ribe in drugi izdelki: 907.658,55 SIT
– 777.447,17 SIT; B/1 – pomivalna sred-
stva: 631.402 SIT – 324.981,20 SIT; B/2
– ostala čistila in sredstva za osebno higie-
no: 928.044,48 SIT – 706.105,20 SIT;
B/3 – papirna galanterija: 807.640 SIT –
508.142 SIT; B/4 – nega in vzdrževanje
tal: 740.635,20 SIT – 346.024,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 84 z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Ob-74256
1. Naročnik: Vrtec Tončke Čečeve Ce-

lje.
2. Naslov naročnika: Mariborska 43,

3000 Celje, tel. 03/54-19-406, faks
03/54-19-407.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
9. zamrznjeno sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. konzervirano sadje in zelenjava,
12. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh in pekovsko pecivo,
15. ostalo prehrambeno blago.
29,900.000 SIT za leto 2002;
Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43,

Celje;
za skupini mleko in mlečni izdelki ter

kruh in pekovsko pecivo pa tudi na enoti:
– Vrtec Center, Kocenova 10, Celje,
– Vrtec Hudinja, Ul. frankolovskih žrtev

38, Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– skupina 1: Agroind Vipava 1894 Vipa-
va, d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava,

– skupina 2: Celjske mesnine, d.d. Ce-
sta v Trnovlje 17, 3000 Celje,

– skupina 3: Perutnina Ptuj, d.d., Potr-
čeva c. 10, 2250 Ptuj,

– skupina 4: Brumec Ručigaj, d.o.o., Lo-
ka, Testenova 55, 1234 Mengeš,

– skupina 5: Meja Šentjur, d.d., C. L.
Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,

– skupina 6: TD Žana, d.d. Žalec, Me-
stni trg 2, 3310 Žalec,

– skupina 9: Brumec Ručigaj, d.o.o., Lo-
ka, Testenova 55, 1234 Mengeš,

– skupina 10: Pekarna Pečjak, d.o.o.,
Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,

– skupina 11: ERA, d.d. Velenje, Pre-
šernova 10, 3504 Velenje,

– skupina 12: TD Žana d.d. Žalec, Me-
stni trg 2, 3310, Žalec,

– skupina 13: Mlinotest živilska industri-
ja, d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,

– skupina 14: Žito, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 154, 1000 Ljubljana,

– skupina 15: ERA, d.d. Velenje, Pre-
šernova 10, 3504 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: 3,759.379,30 SIT,
– skupina 2: 5,119.199,30 SIT,
– skupina 3: 3,221.596,20 SIT,

– skupina 4: 501.270 SIT,
– skupina 5: 607.600 SIT,
– skupina 6: 961.221 SIT,
– skupina 9: 483.801,50 SIT,
– skupina 10: 627.737,60 SIT,
– skupina 11: 1,274.590 SIT,
– skupina 12: 1,007.203 SIT,
– skupina 13: 1,171.573,90 SIT,
– skupina 14: 1,992.580 SIT,
– skupina 15: 2,746.072,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: 3,
– skupina 2: 3,
– skupina 3: 3,
– skupina 4: 5,
– skupina 5: 2,
– skupina 6: 2,
– skupina 9: 4,
– skupina 10: 4,
– skupina 11: 2,
– skupina 12: 3,
– skupina 13: 4,
– skupina 14: 3,
– skupina 15: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina 1: 3,905.549,10 SIT;

3,759.379,30 SIT,
– skupina 2: 5,313.606,37 SIT;

5,119.199,30 SIT,
– skupina 3: 3,866.280 SIT;

3,221.596,20 SIT,
– skupina 4: 747.168,40 SIT; 501.270

SIT,
– skupina 5: 623.700 SIT; 607.600 SIT,
– skupina 6: 1,301.614 SIT; 961.221

SIT,
– skupina 9: 622.106,30 SIT;

483.801,50 SIT,
– skupina 10: 948.618 SIT;

627.737,60 SIT.
– skupina 11: 1,444.831 SIT;

1,274.590 SIT,
– skupina 12: 1,303.010 SIT;

1,007.203 SIT,
– skupina 13: 1,420.725 SIT;

1,171.573,90 SIT,
– skupina 14: 2,228.284 SIT;

1,992.580 SIT
– skupina 15: 2,903.992 SIT;

2,746.072,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. R,
št. 84, z dne 26. 10. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Vrtec Tončke Čečeve Celje

Št. 5/02 Ob-74287
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 01/477-97-13, te-
lefon 01/477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 18. 6. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava računalniške opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, dobavni rok
20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AskNET d.o.o., Topni-
ška 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,379.116
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,954.005,06 SIT, 9.379.116
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 42-43 z dne 17. 5. 2002, Ob-69114.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Snaga d.o.o., Ljubljana

Št. 01/02 Ob-74310
1. Naročnik: Komunala Slovenska Bis-

trica, Podjetje za komunalne in druge stori-
tve d.o.o.

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

3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vodovodni material za potrebe izva-
janja službe na področju vodooskrbe za
obdobje 2 let, Komunala Slovenska Bistri-
ca d.o.o., pohorski bataljon 12, Slovenska
Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana merila iz razpi-
sne dokumentacije. Izbran najugodnejši po-
nudnik, skladno z merili.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Zagožen d.o.o., Cesta
ob železnici 3, 3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost:
53,650.086,67 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 65,813.905 SIT, 51,674.396 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: 1. 7. 2002.
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.,

Slovenska Bistrica

Ob-74318
1. Naročnik: Dom Lukavci p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9,9242

Križevci pri Ljutomeru, faks 02/588-84-44,
elekronski naslov: lukavci@ssz.slo.si tel.
02/588-84-20.

3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago in kurilno olje,
fco naročnik.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 90 točk, plačilni pogo-
ji 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 – sveže sadje in zelenjava:
Gramis Noršinska ul. 3, 9000 Murska So-
bota,

– sklop 2 – konzervirano sadje, zelenja-
va,ribe in zelenjava v rinfuzi: Petlja d.o.o.,
Ob dravi 3/A, 2250 Ptuj,

– sklop 3 – zamrznjena živila: Bru-
mec-Ručigaj, Testenova 55, 1234 Mengeš,

– sklop 4 – sveže perutninsko meso:
Jata Hladilniška pot 34,1129 Ljubljana,

– sklop 5 – kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki: Mlinopek d.d. Industrij-
ska 11,9000 Murska Sobota,

– sklop 6 – rastlinska olja in margarina:
Mercator svs d.d., Rogožniška c. 8, 2250
Ptuj,

– sklop 7 – meso in mesni izdelki: Mir
Mesna Industrija Radgona d.d., Lackova 22,
9250 Gornja Radgona,

– sklop 8 – prehrambeno blago: Petlja
d.o.o., Ob Dravi 3/A, 2250 Ptuj,

– sklop 9 – mleko in mlečni izdelki: Po-
murske Mlekarne d.d., Industrijska 10,
9000 Murska Sobota,

– sklop 10 – mlevski izdelki: Žnidarič
Stanislav s.p., Precetinci 44, 9243 Mala
Nedelja,

– sklop 11 – kurilno olje: Petrol d.d.,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 5,466.220 SIT,
– sklop 2: 2,120.000 SIT,
– sklop 3: 1,800.000 SIT,
– sklop 4: 4,400.000 SIT,
– sklop 5: 4,600.000 SIT,
– sklop 6: 1,630.000 SIT,
– sklop 7: 16,000.000,50 SIT,
– sklop 9: 6,876.000 SIT,
– sklop 10: 450.000 SIT,
– sklop 11:12,300.000 SIT,
8. Vrednost,ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 5,449.920 SIT,

4,176.232,76 SIT,
– sklop 2: 2,079.821 SIT,

1,809.742,70 SIT,
– sklop 3: 2,114.990 SIT, 1,772.673

SIT,
– sklop 4: 4,744.105 SIT, 4,708.370

SIT,
– sklop 5: 4,553.289,80 SIT,

4,196.798,75 SIT,
– sklop 6: 1,830.000 SIT,

1,443.527,73 SIT,
– sklop 7: 17,869.800 SIT,

14,843.559,50 SIT,
– sklop 8: 9,241.244 SIT,

8,265.662,70 SIT,
– sklop 9: 7,384.469,25 SIT,

7,179.923,93 SIT,
– sklop 10: 721.079,28 SIT, 435.540

SIT,
– sklop 11: 11,820.000 SIT,

11,730.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Dom Lukavci p.o.
Križevci pri Ljutomeru

Št. 091-4-10/02 Ob-74320
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

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

ljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: DHPLC sistem za analizo DNA in od-
krivanje mutacij.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni pridobil dveh
samostojnih ponudb, zato skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN - 1 ni izbral naju-
godnejšega ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 7. 2002.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 12 Ob-74341
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sklop 1: antropomorfni robot s šesti-
mi prostostnimi stopnjami gibanja –
1 kos, sklop 2: rosiščni senzor 1 kos,
sklop 3: oprema za realizacijo fiksne
temperaturne točke bakra – 1 kpl.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (84. člen, točka 2).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop 1: Staubli
Tec-Systems GmbH. Theo-
dor-Schmidl-Strasse 19, Bayerouth, Nem-
čija, sklop 2 in 3: Tectra d.o.o., Stegne 21,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
12,577.110 SIT, sklop 2: 7,477.761,36
SIT, sklop 3: 13,016.032,14 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: sklop 1: 12,577.110 SIT, sklop 2:
7,477.761,36 SIT, sklop 3:
13,016.032,14 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dobavitelja sta bila izbrana na podla-
gi zmožnosti, da zagotovita specialno labo-
ratorijsko opremo v skladu z zahtevami in
specifikacijami naročnika ter strokovnih re-
ferenc in priporočil.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Št. 1/3/2002 Ob-74344
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/300-39-25, faks
01/300-39-12.

3. Datum izbire: 11. 6. 2002, 17. 6.
2002, 27. 6. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve:

1. sklop: medicinski material:
1. podskupina: brizge in igle,
2. podskupina: katetri, kanile, tubusi,

sonde,
3. podskupina: maske,
4. podskupina: osebna zaščitna sred-

stva,
5. podskupina: opornice, ostali potro-

šni material,
6. podskupina: material za sterilizaci-

jo;
2. sklop: razkužila.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, reference ponu-
dnika 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: medicinski material:
1. podskupina: brizge in igle: – Denta-

com d.o.o., Efenkofa 61, Velenje,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljub-

ljana,
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo

100, Ljubljana,
2. podskupina: katetri, kanile, tubusi,

sonde:
– Dentacom d.o.o., Efenkofa 61, Vele-

nje,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljub-

ljana,
3. podskupina: maske: – Sanolabor

d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo

100, Ljubljana,
4. podskupina: osebna zaščitna sred-

stva: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

5. podskupina: opornice, ostali potrošni
material: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,

6. podskupina: material za sterilizacijo:
– Mikro+polo d.o.o., Lackova 78, Mari-

bor,
– Dentacom d.o.o., Efenkofa 61, Vele-

nje,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljub-

ljana;
2. sklop: razkužila: Sanolabor d.d., Le-

skoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
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1. sklop: medicinski material:
1. podskupina: brizge in igle: Dentacom

d.o.o. (1.898,28 SIT); Sanolabor d.d.
(1,882.611,09 SIT); Kemofarmacija d.d.
(1,257.536,31 SIT),

2. podskupina: katetri, kanile, tubusi,
sonde: Dentacom d.o.o. (64.584 SIT); Sa-
nolabor d.d. (2,284.934,81 SIT),

3. podskupina: maske: Sanolabor d.d
(38.885,04 SIT); Kemofarmacija d.d.
(2,180.970,08 SIT),

4. podskupina: osebna zaščitna sred-
stva: Sanolabor d.d. (12,832.269,88 SIT),

5. podskupina: opornice, ostali potrošni
material: Sanolabor d.d. (7,184.954,40
SIT),

6. podskupina: material za sterilizacijo:
Mikro+polo d.o.o. (733.057,20 SIT); Den-
tacom d.o.o. (304.698,80 SIT); Sanolabor
d.d. (3,285.677,12 SIT);

2. sklop: razkužila: Sanolabor d.d.
(18,196.961,50 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: medicinski material:
1. podskupina: brizge in igle: 3,
2. podskupina: katetri, kanile, tubusi,

sonde: 2,
3. podskupina: maske: 2,
4. podskupina: osebna zaščitna sred-

stva: 4,
5. podskupina: opornice, ostali potrošni

material: 1,
6. podskupina: material za sterilizacijo:

3;
2. sklop: razkužila: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: medicinski material:
1. podskupina: brizge in igle:

3,974.388,77 SIT in 3,353.311,97 SIT,
2. podskupina: katetri, kanile, tubusi,

sonde: 2,399.108,81 SIT in 2,238.562,76
SIT,

3. podskupina: maske: 2,466.479,55
SIT in 2,220.648,53 SIT,

4. podskupina: osebna zaščitna sred-
stva: 21,859.247,75 SIT in 12,718.236
SIT,

5. podskupina: opornice, ostali potrošni
material: 7,184.954,40 SIT,

6. podskupina: material za sterilizacijo:
8,694.324,72 SIT in 4,619.248,29 SIT;

2. sklop: razkužila: 23,254.977,32 SIT
in 18,196.961,50 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 3/02 Ob-74385
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

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

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pohištvena oprema, zajeta v dveh sklo-
pih:

I. sklop: pohištvena oprema za pisarni-
ške in zdravstvene prostore ter kovinske
kartotečne omare;

II. sklop: pohištvena oprema za nove pro-
store zobozdravstva – prizidek specialistič-
ne dejavnosti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: A) cena – 95%, B) plačilni
pogoji – 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Masind, d.o.o.,
Marxova ulica 3, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 9,508.878 SIT;
II. sklop: 3,826.080 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja vrednost: I. sklop: 14,733.240
SIT; II. sklop: 7,230.240 SIT; najnižja vre-
dnost: I. sklop: 9,508.878 SIT; II. sklop:
3,826.080 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 025-8/2002-21 Ob-74402
1. Naročnik: Geodetska uprava Repu-

blike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

185.000 kuvert za obvezno osebno vro-
čanje se dobavi naročniku na njegov naslov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo izbire je bila
cena in izbrani ponudnik je ponudil med
vsemi ponudniki, katerih ponudba je bila
pravilna, najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-
govina d.d., Divizija Trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,331.000 SIT
z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja vrednost pravilne ponudbe je
bila 5,772.000 SIT vključno z DDV in najni-
žja vrednost pravilne ponudbe je bila
2,331.000 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddani sta bili dve pravilni ponudbi.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Geodetska uprava RS

Št. 9/2012/2002 Ob-74398
1. Naročnik: Elektro - Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-25-02.

3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(100% delež).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MK Birooprema, Du-
najska 121, Ljubljana,

7. Pogodbena vrednost: 6,777.678,17
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,873.183,80 SIT, 6,777.678,17
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: 12. 7. 2002.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor

Št. 208/02 Ob-74463
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

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

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, faks 22-01-359.

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega in potrošnega
materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-
govina, d.d. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
18,218.737,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,614.399,90 SIT, 1,012.152,10
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 ob-
javo: 8. 7. 2002.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava

Št. 212/02 Ob-74464
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

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

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, faks 22-01-359.

3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega pohištva.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, garancija, rok doba-
ve.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira se ne izvede.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,450.540 SIT, 8,848.794 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: 12. 7. 2002.
Mestna občina Maribor,

Mestna uprava

Ob-74465
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska

Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica

30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-24-30, faks 02/818-19-03.

3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
– skupina 1: obvezilni in sanitetni mate-

rial,
– skupina 2: laboratorijski material,
– skupina 3: zobozdravstveni material,
– skupina 4: RTG material.
Kraj dobave: Partizanska ulica 30, 2310

Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Za skupino 1: sanitetni in obvezilni mate-
rial:

– Dentacom d.o.o., Efenkova 61, 3320
Velenje,

– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva
2, 1000 Ljubljana,

– Hibiskud d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana;

Za skupino 2: laboratorijski material:
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana;
Za skupino 3: zobozdravstveni material:
– KZ Prezent, Celovška 136, 1000 Ljub-

ljana,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
– Studio 33, Marketing d.o.o., Brilejeva

2, 1000 Ljubljana,
– Viva Dental, Ljutomerska 17, 2270 Or-

mož,
– Farmadent d.o.o., Minarikova ul. 6,

2000 Maribor;
Za skupino 4: RTG material:
– Viva Dental, Ljutomerska 17, 2270 Or-

mož.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni mate-

rial: 4,467.006,20 SIT,
– skupina 2: laboratorijski material:

4,416.035,75 SIT,

– skuina 3: zobozdravstveni material:
4,086.692,11 SIT,

– skupina 4: RTG material:
1,249.743,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni materi-

al: 5,
– skupina 2: laboratorijski material: 2,
– skupina 3: zobozdravstveni material: 5,
– skupina 4: RTG material: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– skupina 1: sanitetni in obvezilni ma-

terial: za celoten sklop:  5,423.087,79
SIT, 4,176.592,63 SIT,

– skupina 2: laboratorijski material: za
celoten sklop: 4,416.035,75 SIT,
4,416.035,75 SIT,

–skupina 3: zobozdravstveni material: za
celoten sklop: 6,897.793,58 SIT,
5,577.941,50 SIT,

– skupina 4: RTG material: za celoten
sklop: 1,416.042 SIT, 1,249.743,60 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 87-88 z dne 9. 11. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 699/02 Ob-74466
1. Naročnik: Osnovna šola Vransko - Ta-

bor.
2. Naslov naročnika: Vransko 23, 3305

Vransko.
3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje, kraj dobave: Osnovna šola
Vransko - Tabor, Vransko 23, 3305 Vran-
sko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: Kmetijska zadruga Laško
d.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,

2. perutnina in perutinski izdelki: Perut-
ninarstvo Fišar Marjan Žilnik s.p., Tabor 45,
3304 Tabor,

3. mesni izdelki: Košaki TMI d.d., Ore-
ško nabrežje 1, 2000 Maribor,

4. ribe: Brumec & Ručigaj d.o.o., Teste-
nova 55, 1234 Mengeš,

5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče,

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,

7. kruh: PD Savinjski kruhek d.o.o.,
Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,

8. pekovski izdelki: Don Don d.o.o., La-
ze 16, 4000 Kranj,

9. sadje: Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje,

10. zelenjava: Sadex Sadje zelenjava
d.o.o., Ul. mesta Grewenbroich 9, 3000
Celje,

11. jajca: Kmetijska zadruga Laško,
d.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,

12. sadni sokovi: Era d.d., Prešernova
10, 3504 Velenje,

13. testenine: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,

14. čaji: Brglez Roman s.p., Vransko
17, 3305 Vransko,

15. zmrznjena zelenjava: Brumec & Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

16. splošno prehrambeno blago: Roman
Brglez s.p., Vransko 17, 3305.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51219.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Osnovna šola Vransko - Tabor

Ob-74467
1. Naročnik: Vrtci občine Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5, Ža-

lec.
3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za kuhi-
njo, Podružnična osnovna šola in vrtec
Trije, Pernovo, 3310 Žalec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, ob upošteva-
nju pogojev razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AGS Gastro sistemi,
d.o.o., Stegne 31, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,202.224
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,569.111 SIT, 9,202.224 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: 10. 7. 2002.
Vrtci občine Žalec

Št. 03/2002 Ob-74468
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana.

2. Naslov naročnika: Cankarejva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: skupina blaga 01. živila, s podskupina-
ma – sklopoma:

01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki.
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Kraj dobave: fco. skladišče Bolnišnica
Sežana, Cankarjeva 4, Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena za po-
samezen sklop blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 01.03. meso in mesni izdel-
ki: Kras d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana,

– za sklop 01.04. mleko in mlečni izdel-
ki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče.

7. Pogodbena vrednost: 14,188.576
SIT, od tega:

– za sklop 01.03. meso in mesni izdel-
ki: Kras d.d. Šepulje 31, 6210 Sežana,
10,167.095 SIT,

– za sklop 01.04. mleko in mlečni izdel-
ki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, 4,021.480,79 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 01.03. meso in mesni izdel-

ki: 2,
– za sklop 01.04. mleko in mlečni izdel-

ki: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 01.03. meso in mesni izdel-

ki: 10,803.315 SIT, 10,167.095 SIT,
– za sklop 01.04 mleko in mlečni izdel-

ki: 4,106,276 SIT, 4,201.481 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. 48 z dne 31. 5.
2002, Ob-70069.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 7. 2002.

Bolnišnica Sežana

Št. 2 Ob-74469
1. Naročnik: Zdravstveni dom Krško.
2. Naslov naročnika: CKŽ 56, 8270

Krško, tel. 07/488-09-00, faks
07/492-20-37.

3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: urgentno vozilo – visoka verzija Zdrav-
stveni dom Krško, CKŽ 56, 8270 Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– reference,
– kompatibilnost opreme,
– garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Lesko-
škova 4, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,166.548
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,166.548 SIT, 18,166.548 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: 10. 7. 2002.

Zdravstveni dom Krško

Št. 01/2002 Ob-74470
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

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

3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: reševalno vozilo kombi verzije, 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– cena in plačilni pogoji – 94 točk,
– garancija – 6 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Malgaj, d.o.o., Gabr-
sko 30, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 14,319.607
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,049.104 SIT, 143.319,607 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: 12. 7. 2002.
Zdravstveni dom Velenje

Ob-74473
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 251-45-84.
3. Datum izbire: 24. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema: IV.A.I.1. 100 ko-
sov standardnih osebnih računalnikov,
IV.A.I.2. 80 kosov zmogljivejših osebnih
računalnikov, IV.A.I.3. 5 kosov profesio-
nalnih delovnih postaj, IV.A.II. 1. 10 ko-
sov prenosnih računalnikov, IV.B.I.1. 1
kos aplikacijski strežnik A, IV.B.I.2. 4 ko-
si zmogljivih aplikacijskih strežnikov B,
IV.B.II.1. 22 kosov mrežnih laserskih ti-
skalnikov A4, IV.B.II.2. 11 kosov mrežnih
laserskih tiskalnikov A4/A3, IV.B.II.3.
6 kosov mrežnih barvnih laserskih tiskal-
nikov A4, IV.C.I.1. 7 kosov enofaznih
brezprekinitvenih napajalnikov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sposobnost ponudnika, ka-
drovske zmogljivosti, njegovo finančno sta-
nje in poslovne povezave s področja ponud-
be, tehnične lastnosti ponujene opreme, ser-
visiranje ponujene opreme, komercialni
pogoji, cena ponudbe za sklop (točko razpi-
sa). Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov
je bilo najnižje razmeje med ceno ponudbe
in doseženimi točkami za točko razpisa, na
kateri je ponudnik kandidiral. Za točki
IV.A.II.2., IV.B.I.3. in IV.B.II.4. se ne dodeli
naročilo, ker je naročnik prejel le eno pravil-
no ponudbo za vsako točko. Za točki
IV.C.I.2. in IV.C.I.3. se ne dodeli naročilo ker
naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za točko IV.A.I.1.: Oria Computers,
d.o.o., Zagorje, Polje 4;

– za točke IV.A.I.2., IV.A.I.3., IV.A.II.1,
IV.B.I.1. in IV.B.II.1.: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 6;

– za točko IV.B.I.2.: FMC d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška 330;

– za točki IV.B.II.2. in IV.B.II.3.: Minolta
d.o.o., Ljubljana, Vodnikova c. 101;

– za točko IV.C.I.1. Mides International
d.o.o., Ljubljana, Železna 14.

7. Pogodbena vrednost:
– za točko IV.A.I.1.: 25,768.800 SIT,
– za točko IV.A.2.: 35,010.903,60 SIT,
– za točko IV.A.I.3.: 5,450.010 SIT,
– za točko IV.A.II.1.: 5,871,096 SIT,
– za točko IV.B.I.1.: 5,217.110,40 SIT,
– za točko IV.B.I.2: 6,412.800 SIT,

IV.B.II.1.: 10,646.064 SIT,
– za točko IV.B.II.2.: 5,424.012 SIT,
– za točko IV.B.II.3.: 3,846.189,60 SIT,
– za točko IV.C.I.1.: 786,720 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– točka IV.A.I.1.: 34,968.253,20 SIT,

24,688.800 SIT;
– točka IV.A.I.2.: 40,642.200 SIT,

35,010.903,60 SIT;
– točka IV.A.I.3.: 6,961.255,32 SIT,

5,322.000 SIT,
– točka IV.A.II.1.: 6,132.000 SIT,

4,836.000 SIT;
– točka IV.B.I.1.: 5,571.600 SIT,

4,720.800 SIT;
– točka IV.B.I.2.: 7,141.684,80 SIT,

5,713.874,40 SIT;
– točka IV.B.II.1.: 15,899.928 SIT,

10,646.064 SIT;
– točka IV.B.II.2.: 10,327.402,80 SIT,

5,424.012 SIT;
– točka IV.B.II.3.: 5,762.016 SIT,

3,846.189,60 SIT;
– točka IV.C.I.1.: 1,092.000 SIT,

786.720 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: 8. 7. 2002
Ministrstvo za finance

Ob-74474
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/33-21-095.

3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 kos strežnika UNIX RISC z vzposta-
vitvijo sistema in s pogodbenim vzdrže-
vanjem za obdobje 5 let, Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITS Intertrade sistemi
d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,219.624 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /



Stran 5172 / Št. 62-63 / 19. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9. Število prejetih ponudb: 3 (od tega 2
pravilni).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 33,349.196,16 SIT, 24,219,624
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: 11. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 4563-02 Ob-74471
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava dokumentacije, dobava, do-
gradnja in spuščanje v pogon toplotne-
ga prenosnika s pripadajočo opremo k
obstoječemu kotlu 2 HE-ZFR H30000 –
moči 20 MW.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja cena: 90 točk,
– fiksnost cene: 5 točk,
– unifikacija dobavljene opreme z obsto-

ječo: 5 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Rudis d.d. Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost:
21,145.530,69 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,028.339 SIT, 21,145.530,69
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: 11. 7. 2001.

Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o., Trbovlje

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. 33/02 Ob-74146
1. Naročnik: Občina Juršinci.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3/b, 2256

Juršinci.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in

instalacijska dela za dokončanje večna-
menske športne dvorane pri OŠ Juršin-
ci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 12. člen javnega razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis Gradbeno podje-
tje Gradnje Ptuj d.d., Ormoška cesta 22,
2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 246,938.842
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 263,784.215,52 SIT;
246,938.842 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: 11. 7. 2002.

Občina Juršinci

Ob-74149
1. Naročnik: ZPO – javni gospodarski

zavod za urejanje javnih parkirišč in gospo-
darjenje z javnimi objekti Celje.

2. Naslov naročnika: ZPO Celje, Dečko-
va cesta 1, 3000 Celje, tel. 03/428-26-50,
faks 03/428-26-68, ZPO@celje.si.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija smučar-
ske vlečnice z odklonjeno vlečno in po-
vratno stranjo na Celjski koči.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena 80 točk, refe-
rence ponudnika 5 točk, garancijski roki
5 točk, rok izvedbe del 10 točk. Izbrani po-
nudnik je zbral 94 točk in ponudil najnižjo
ceno ter primerne pogoje ostalim merilom.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektrosignal d.o.o.,, La-
va 6a, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 39,905.700
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 110,088.831,60 SIT, 39,905.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

ZPO Celje

Št. 40206-02/02 Ob-74160
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Bevkova 9, 5282

Cerkno.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova občinskih cest:
Bukovo – Zakriž, Straža – Otalež, Žabže
– Selc.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev javnega razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

A) Zidgrad S.G.P. Idrija, Vojkova 8, 5280
Idrija:

1. LC Bukovo – Zakriž,
2. LC Straža – Otalež;
B) Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana:
3. LC Žabže – Selc.
7. Pogodbena vrednost:
A 1: LC Bukovo – Zakriž: 28,832.688

SIT,
A 2: LC Straža – Otalež: 6,092.477,76

SIT,
B 1: LC Žabže – Selc: 10,056.918,23

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
LC Straža – Otalež: 9,573.274 SIT,

6,092.477,76 SIT,
LC Bukovo – Zakriž: 38,041.329,62

SIT, 28,832.688 SIT,
LC Žabže – Selc: 17,741.410 SIT,

10,056.918,23 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega po-

stopka: /
14. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 9. 7. 2002.
Občina Cerkno

Št. 40206-02/02 Ob-74161
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Bevkova 9, 5282

Cerkno.
3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova javne infrastruk-
ture Cerkno – Plužne (kanalizacija – fe-
kalna, meteorna, vodovod, telefon, NNO,
cesta).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev javnega razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zidgrad S.G.P. Idrija, Voj-
kova 8, 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost:
53,877.484,18 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 72,390.988,64 SIT,
53,877.484,18 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega po-
stopka: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 9. 7. 2002.

Občina Cerkno
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Št. 536/02 Ob-74186

1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.

2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.

3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Dolenja vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),

– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,

roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po

zgoraj navedenih merilih prejela najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 18,341.952,78
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 prejete
ponudbe (vse so bile pravilne).

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 23,907.344,40 SIT (z vključenim
DDV), 18,341.952,78 SIT (z vključenim
DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Št. 640-23/2001 9 Ob-74233
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 03/42-65-800.
3. Datum izbire: ponudnik ni bil izbran

(javno odpiranje ponudb je bilo 11. 7.
2002).

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kotlarne
OŠ Glazija s plinskim priključkom, Ce-
lje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispela 1
ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izvajalec ni bil izbran.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 7. 2002.
MO Celje, Komunalna direkcija

Ob-74243
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, Že-

lezniki.
3. Datum izbire: 17. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dobava in montaža
športnega poda ter ostalih tlakov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila na podlagi 2. točke prvega od-
stavka 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Fingar d.o.o., Tržaški
hrib 11, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 29,071.248
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 29,071.248 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Ob-1912.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 7. 2002.
Občina Železniki

Ob-74244
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Češnjica 48, Že-

lezniki.
3. Datum izbire: 19. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dobava in vgradnja
športne opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, ustreznost vzorcev, garancijski rok,
ostale ugodnosti. Izbrani ponudnik je pri
vrednotenju zbral največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Inventa Begunja
d.o.o, Begunje 1, 4275 Begunje.

7. Pogodbena vrednost: 49,009.924,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,336.148,08 SIT in 46,171.702,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-1912.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 7. 2002.

Občina Železniki

Št. 35200-03/2002-0801 Ob-74246
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: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,

vključno z ureditvijo cest, hišnih priključ-
kov in sanacijo vodovoda v MČ Jože Lac-
ko naselje Dogoše – II.faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Poštrak d.o.o., Obrežna
ul. 1, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 50,857.975,45
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,192.874,06 SIT, 50,857.975,45 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: 11. 7. 2002.
Mestna občina Maribor

Št. 35213-07/2001-0801 Ob-74247
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: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključ-
kov in sanacijo vodovoda v MČ Jože Lac-
ko naselje Zrkovci – III.faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naroči-
la tehnični del 30 točk in finančni del 70
točk. Izbrana ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nigrad Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška ul. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 88,511.514,34
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 119,599.546 SIT, 88,511.514,34
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: 11. 7. 2002.

Mestna občina Maribor

Št. 35213-02/2000-0801 Ob-74248
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: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključ-
kov in sanacijo vodovoda v MČ Pobrežje
– II. faza Zrkovska cesta.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
tehnični del 30 točk in finančni del 70 točk.
Izbrana ekonomsko najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Poštrak d.o.o., Obrežna
ul. 1, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 91,575.338,62
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 93,815.871,74 SIT, 86,958.759,77 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: 11. 7. 2002.
Mestna občina Maribor

Št. 110-1/02 Ob-74322
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: AC Krška vas – Obrežje;
gradnja mostu 5-1 (levi objekt), nadvoza
4-1 in viadukta 6-1, ter rušitev 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-
ročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1122 Ljubljana – sklop 3.

7. Pogodbena vrednost: sklop 3 –
23,862.023,92 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop 3 –
rušitev stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov – 6 ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: sklop 3 – 80,193.566,83 SIT in
18,012.501 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudba ponudnika z najnižjo
ponudbeno ceno ni bila izbrana, ker je
bila nepravilna. Za sklop 1 in sklop 2 je
bilo obvestilo o oddaji naročila objavljeno
dne 14. 6. 2002, Uradni list RS, št.
52/02.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen dne
26. 10. 2001, Uradni list RS, št. 83-84/01.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 6. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-74323
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Karavanke – Obre-
žje, odsek Kronovo – Smednik, podod-
sek Dobruška vas – Smednik; gradnja
trase od km 0,000 do km 3,480 in ob-
jektov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis nizke gradnje d.d.,
Lavričeva 3, 2000 Maribor – sklop 2.

7. Pogodbena vrednost: sklop 2 –
654,349.257,55 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop 2 –
objekti – 5 ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: sklop 2 – 935,581.083,70 SIT in
654,349.257,55 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklop 1 – trasa – je bilo obvestilo
o oddaji naročila objavljeno dne 14. 6.
2002, Uradni list RS, št. 52/02.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen dne
26. 10. 2001, Uradni list RS, št. 83-84/01.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-74324
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: AC Karavanke – Obre-
žje, odsek Krška vas – Obrežje; trasa od
km 0,000 do km 11,540 in objekti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena za posamezni sklop ob
izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Primorje d.d., Vipav-
ska 3, 5270 Ajdovščina + Cestno podjetje
Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto – sklop 1 in J.V. Gradis, Šmartinska 134,
1000 Ljubljana + Cestno podjetje Maribor,
Iztokova 30, 2000 Maribor + SGP Kraški
zidar, Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: sklop 1 trasa
od km 0,000 do km 11,540 –
12.566,756.508,36 SIT in sklop 2 objekti
– 2.051,468.294 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop 1 – 13.507,899.399,69 SIT
in 12.566,756.508,36 SIT, sklop 2 –
2.340,417.615,64 SIT in 2.051,468.294
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen dne v
Uradnem listu RS, št. 8 z dne 1. 2. 2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 351-01-22/2002 Ob-74373
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

3, 1310 Ribnica, tel. 01/83-72-000, tele-
faks 01/83-61-091.

3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dozidava in adaptacija
športne dvorane pri Osnovni šoli dr.
Franceta Prešerna v Ribnici, gradbe-
na, obrtniška in inštalacijska dela, Ri-
bnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena 70%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izgradnje 10%,
– garancijska doba 10%.
Izbrana je bila ponudba, ki je prejela naj-

večje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Gro-
suplje d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 575,
713.909,10 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 53,642.109 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 628,306.105,39 SIT, 575,713.909,10
SIT.

11 Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2002.

Občina Ribnica

Št. 01-351-01-47/98 Ob-74374
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

3, 1310 Ribnica, tel. 01/83-72-000, tele-
faks 01/83-61-091.

3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova kletnih prosto-
rov v poslovnem objektu Gorenjska ce-
sta 9, gradbena, obrtniška in inštalacij-
ska dela, Ribnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena 70%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izgradnje 10%,
– garancijska doba 10%.
Izbrana je bila ponudba, ki je prejela naj-

večje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Gramiz d.d., Ob Mahov-
niški 11, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost:
58,867.266,75 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 27,459.927 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,030.607,56 SIT, 58,867.266,75
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: 12. 7. 2002.

Občina Ribnica

Št. 560/2002 Ob-74377
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264

Grad, tel. 02/550-98-07, faks
02/550-98-06, e-mail: obcina.grad@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prizidek in adaptacija
prostorov Osnovne šole Grad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolinka Inženiring Beltinci,
Proizvodno trgovska zadruga, z.o.o., Mla-
dinska 12, 9231 Beltinci.

7. Pogodbena vrednost:
31,336.474,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,279.598,52 SIT, 31,336.474,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Občina Grad

Št. 371-02-26/02-0402 Ob-74406
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: preureditev podstrešja
Okrožnega sodišča v Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša ponudba je
tista ponudba, ki ustreza naslednjim meri-
lom: cena 85%, splošni garanjcijski rok
za skrite napake 10% in garancijski rok
glede morebitnih napak v izvedbi gradnje
5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradbeništvo Božičnik,
s.p., Opekarniška cesta 1, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 81,958.438
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 56,796.058 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najnižje in najvišje po-
nudbe: 81,796.438 SIT, 87,196.152 SIT,
z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Števika objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 20/2002 Ob-74420
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije in
vodovoda v ulici Ob Pošti v Občini Ško-
fljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, ponudbeni roki.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalne gradnje Gro-
suplje, Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost:
42,260.198,79 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,674.153,39 SIT (brez DDV),
42,260.198,79 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: 12. 7. 2002.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 21/2002 Ob-74421
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 3. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dodatna in večdela pri
izgradnji predobtežitvenih nasipov za
objekte II. faze CČN Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no z direktno pogodbo na podlagi 110. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
77,148.077,17 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: osnovna pogodba za izvedbo pre-
dobtežitvenih nasipov (št. 726/2000 – TIS
z dne 13. 7. 2000) je bila sklenjena s po-
djetjem Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana, kot najugodnejšim na jav-
nem razpisu.

Dela so se izvajala od julija do novembra
2000 ter od aprila do junija 2002 in so v
celoti izvedena.

Pogodbena vrednost je presežena zara-
di:

– več izkopov, odvozov materiala ter za-
sipov,

– več dobave in nasipa iz gramoza,
– dodatnih del pri izvedbi reperjev,
– dodatnih del pri odstranitvi grmovja,

zasipu in planiranju terena ob dovozu k ob-
stoječim objektom.

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: 12. 7. 2002.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 02/321064 Ob-74422
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in dozidava
vrtca Pedenjped, enota Zadvor, Cesta
II. grupe odredov 41, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80 točk, reference 20
točk po formuli.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adaptacija vzdrževanje,
d.o.o., Ribičičeva 21, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 143,247.673
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 149,178.943 SIT, 142,044.353 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: 12. 7. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Št. 40306-2/190/2 Ob-74423
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, faks 03/56-27-986, e-mail: obci-
na.trbovlje@siol.com.

3. Datum izbire: 13. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela za Zimski vrt pri lov-
skem gradiču v Trbovljah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:
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– ponudbena cena 75%,
– reference 10%,
– rok izvedbe 10%,
– finančna usposobljenost 5%.
Na podlagi navedenih meril je izbrani po-

nudnik zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost:
35,995.544,64 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 32,395.989 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 51,524.651,60 SIT,
48,635.997,10 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 ob-
javo: 11. 7. 2002.

Občina Trbovlje

Št. 17123-308/73-01 Ob-74424
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 29. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: predmet javnega razpisa
je izvedba III. faze gradnje PP Ptuj, in
sicer:

I. gradbena dela,
II. obrtniška dela,
III. drenaža.
Kraj izvedbe: Policijska postaja Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Naročnik je pri analizi ponudb ugotovil,
da ponudba enega ponudnika ne ustreza
zahtevam predmetne razpisne dokumenta-
cije, zato je bila le-ta izločena iz nadaljnje
analize. Ostali dve ponudbi sta pravilni. Na-
ročnik je izbral ekonomsko ugodnejšo po-
nudbo, kot je navedeno v 6. točki te objave,
in sicer ponudbo, ki ustreza merilom: cena,
izkušnje vodje del in finančno stanje ponu-
dnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., Lava
7, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
166,466.377,70 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo po-
dizvajalca, in sicer 25% od skupne ponud-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 165,721.981,43 SIT z vključenim
DDV, 150,320.993,58 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 61-62 z dne 27. 7. 2001,
Ob-52866.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-74425
1. Naročnik: za Občino Izola, po konce-

sijski pogodbi št. 360-01-3/00 z dne 31. 3.
2000, Stavbenik, Servisne storitve, d.o.o.,
Koper.

2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 16,
6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.

3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija stano-
vanjskega objekta Koprska 9, Izola.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba, cena, plačilni rok, rok izvedbe,
garancijski rok. Izvajalec je izbran na podla-
gi najvišjega števila točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Stavbenik, gradbeništvo,
d.o.o., Koper, Ul. 15. maja 16, Koper.

7. Pogodbena vrednost: 17,437.305,96
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,405.322,75 SIT, 17,437.305,96
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: 12. 7. 2002.

Za Občino Izola
koncesionar

Stavbenik, Servisne storitve, d.o.o.,
Koper

Št. 230/02-21 Ob-74426
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo me-

sto, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-21-16, e-mail:
zdrav.dom-nm@guest.arnes.si, tel.
07/391-67-03.

3. Datum izbire: 19. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela v splo-
šnih ambulantah in šolskem dispanzer-
ju, Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 90%, reference 10%,
doseženo najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vingrad, d.o.o., Smrečni-
kova 40, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
28,096.605,58 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,271.075 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,545.306,30 SIT, 23,413.837,98
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2002.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 339/2002 Ob-74427
1. Naročnik: Komunala Metlika, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Metli-

ka, d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Me-
tlika, tel. 07/363-72-00, faks
07/363-72-10, e-mail: komunala.metli-
ka@siol.net.

3. Datum izbire: 3. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija mestne
vodovodne mreže v Metliki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, rok izved-
be, plačilni pogoji; izbran je bil izvajalec, ki
je prejel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 27, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 14,996.297,79
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,378.671,04 SIT,
14,996.297,79 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: 10. 7. 2002.

Komunala Metlika, d.o.o.

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. 1057/02 Ob-74171
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Polž Maribor.
2. Naslov naročnika: Rapočeva ul. 13,

2000 Maribor, tel. 02/320-20-40, faks
02/320-20-41.

3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava go-

tove prehrane za varovance zavoda.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila so bila: najnižja kon-
čna cena (60 točk), raznovrstnost jedilnikov
(5 točk), reference ponudnika (10 točk),
dostava hrane (10 točk), razdelitev obrokov
(5 točk) in ostalo (10 točk).
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sodexho, d.o.o. Železna c.
16, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 599,76 SIT za
povprečni dnevni obrok.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal pod izvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 611,40 SIT in 599,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002, Ob-67904.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 7. 2002.

VDC Polž Maribor

Št. 025-9/2002-11 Ob-74223
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica

12, 1000 Ljubljana, 01/478-48-00.
3. Datum izbire: 19. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajal-

ca prevajalskih in lektorskih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: za sklop 1 in sklop 2: Pante-
on College, šola za tuje jezike d.o.o., Škrab-
čeva ulica 31, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za sklop 1:
5,500.000 SIT, za sklop 2: 9,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: po 3 ponudbe
za sklop 1 in sklop 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost določena v ocenjevanju, na osno-
vi cenikov.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 7. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-32/2002-12 Ob-74224
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica

12, 1000 Ljubljana, 01/478-48-00.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajal-

ca za čiščenje poslovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: 1. Za območno geodetsko
upravo Celje: Hernaus profesionalno čiščenje
d.o.o., Kopališka 2, 3320 Velenje, 2. Za ob-
močno geodetsko upravo Koper: ISS
Servisystem d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000 Ma-
ribor; 3. Za območno geodetsko upravo Kranj:
ISS Servisystem d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000
Maribor; 4. Za potrebe Območne geodetske
uprave Ljubljana: Valina d.o.o., Štepanjska ce-
sta 22/b, 1000 Ljubljana; 5. Za potrebe Ob-

močne geodetske uprave Blesk d.o.o., Ko-
stevc 7, Dolenja vas; 6. Za območno geodet-
sko upravo Murska Sobota: Hernaus profesi-
onalno čiščenje d.o.o., Kopališka 2, 3320
Velenje, 7. Za območno geodetsko upravo
Nova Gorica: Hernaus profesionalno čiščenje
d.o.o., Kopališka 2, 3320 Velenje; 8. Za po-
trebe Območne geodetske uprave Novo me-
sto: Čistilni servis Fofo d.o.o., Naselje heroja
Maroka 8, 8290 Sevnica; 9. Za potrebe Ob-
močne geodetske uprave Ptuj: ISS Servisys-
tem d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor; 10.
Za potrebe Območne geodetske uprave Sev-
nica: Čistilni servis Fofo d.o.o., Naselje heroja
Maroka 8, 8290 Sevnica; 11. Za potrebe
Območne geodetske uprave Slovenj Gradec:
ISS Servisystem d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000
Maribor; 12. Za potrebe Območne geodet-
ske uprave Velenje ISS Servisystem d.o.o.,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: mesečni zneski
v SIT z DDV za 1: 272.555,95, 2: 216.648;
za 3: 140.640; za 4: 528.205; za 5: 58.521;
za 6: 177.792,02; za 7: 68.220; za 8:
38.631,60; za 9: 196.298,40; za 10:
65.280; za 11: 98.988; za 12: 65.280.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za 1: 3; za 2:
3; za 3: 5; za 4: 6; za 5: 4: za 6: 2; za 7:4; za
8: 3; za 9: 2; za 10: 5; za 11: 3; za 12: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: mesečni zneski za brez DDV za
1: 239.955,20 in 227.129,96; za
2: 122.590 in 117.200; za 3: 342.390 in
180.540; za 4.: 538.520 in 440.170,60; za
5: 179.059,20 in 148.160,02; za 6: 49.680
in 48.767,50 za 7: 72.000 in 56.850; za
8: 48.180 in 32.193; za 9: 157.740 in
135.950; za 10: 259.158 in 163.582; za
11: 82.916 in 82.490; za 12: 61.265,35 in
54.400.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 7. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-36/2002-9 Ob-74239
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica

12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: reprodukcij-

sko kartografske storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: cena (70%) in izvedbeni rok
(30%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost določena v ocenjevanju, na osno-
vi cenikov.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 7. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-42/2002-7 Ob-74240
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica

12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tisk, ponatis,

izdelava map, škatel in drugih storitev za
potrebe hranjenja in izdajanja podatkov.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena (100%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski inštitut Slovenije,
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 31,300.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: edini ponudbi je bil priložen cenik.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: oddaja je potekala po postopku za skle-
nitev neposredne pogodbe v skladu s 1. toč-
ko 2. člena ZJN-1, ter na podlagi programa
dela državne geodetske službe za leto 2002,
sprejetega na 138. seji Vlade RS, dne16. 4.
2002.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 7. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90425-5/2002-11 Ob-74241
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica

12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Datum izbire: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zajem podat-

kov za topografsko bazo večje natančno-
sti: območje 1 (39 listov TTN) in območje
2 (39 listov TTN).

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena (do 75 točk), izkušnje in
reference ponudnika na primerljivih delih (do
15 točk), ustreznost projektne skupine (ključ-
nega osebja) (do 10 točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: območje 1: Geodetski zavod
Celje d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Ce-
lje; območje 2: Geodetski zavod Slovenije
d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: območje 1:
11,551.800 SIT; območje 2: 11,505.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: območje 1: predvido-
ma 50%; območje 2: 40%.

9. Število prejetih ponudb: območje 1: 2;
območje 2: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: območje 1: 12,207.000 SIT,
11,551.800 SIT; območje 2: 12,132.900
SIT, 11,505.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 7. 2002.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 462-02/97-02 Ob-74274
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carin-

ska uprava Republike Slovenije, Generalni ca-
rinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.

3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: razvoj in vzdr-

ževanje računalniške aplikacije za pod-
poro finančnim funkcijam in za vodenje
računovodskih evidenc po načelu dvo-
stavnega knjiženja (računalniške storitve,
sklic I A – storitve, 7).

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: naročilo je bilo oddano po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave po
2. točki prvega odstavka 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAOP računalniški inženiring,
d.o.o. Ljubljana, Moškričeva 39, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,626.306,40
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 naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 12. 7. 2002.
Ministrstvo za finance,

Carinska uprava RS,
Generalni carinski urad

Št. 110-1/02 Ob-74326
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Repu-

bliki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prometna štu-

dija Barja in priključevanja tega področja
na avtocestni sistem.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe so
bila: cena, rok dokončanja del, kadrovska
struktura, izkušnje naročnika s ponudnikom in
referenčna lista.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Trafcons d.o.o., Ulica bratov
Babnik 67, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,748.110 SIT, 8,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 12. 7. 2002.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob- 74328
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Repu-

bliki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: geotehnično

in hidrogeološko opazovanje stanja na ob-
stoječi AC mreži v Sloveniji za obdobje 5
let.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe je
bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih po-
gojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– IRGO d.o.o., Slovenčeva 93, 1000
Ljubljana za sklope 1, 2, 4, 5 in 6,

– Geoko d.o.o., Reboljeva 7, 1000 Ljub-
ljana za sklope 7, 8 in 9.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 23,872.828 SIT,
– sklop 2 – 18,253.648 SIT,
– sklop 4 – 13,567.904 SIT,
– sklop 5 – 2,233.392 SIT,
– sklop 6 – 24,013.486 SIT,
– sklop 7 – 7,749.280 SIT,
– sklop 8 – 11,404.008 SIT,
– sklop 9 – 11,790.044 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – geotehnično opazovanje sta-

nja zemljinskih objektov na Mariborskem ob-
močju – 5 ponudb,

– sklop 2 – geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na Celjskem obmo-
čju – 5 ponudb,

– sklop 3 – geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na Ljubljanskem ob-
močju – 4 ponudbe,

– sklop 4 – geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na območju Primor-
ske – 5 ponudb,

– sklop 5 – geotehnično opazovanje sta-
nja zemljinskih objektov na območju Gorenj-
ske – 5 ponudb,

– sklop 6 – geotehnično opazovanje sta-
nja predorov – 4 ponudbe,

– sklop 7 – hidrogeološko opazovanje na
AC odsekih po Sloveniji – 4 ponudbe,

– sklop 8 – hidrogeološko opazovanje na
AC odsekih Primorske – 4 ponudbe,

– sklop 9 – hidrogeološko opazovanje na
SOC – 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– sklop 1 – 35,617.711,50 SIT,
17,572.135 SIT,

– sklop 2 – 18,253.648 SIT, 13,238.750
SIT,

– sklop 4 – 14,157.400 SIT, 10,721.900
SIT,

– sklop 5 – 3,945.192 SIT, 1,981.350
SIT,

– sklop 6 – 35,134.204 SIT, 13,003.890
SIT,

– sklop 7 – 13,617.153,26 SIT,
7,749.280 SIT,

– sklop 8 – 18,554.249,20 SIT,
11,404.008 SIT,

– sklop 9 – 16,814.602,40 SIT,
11,790.044 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba ponudnika z najnižjo ponudbe-
no vrednostjo ni bila izbrana, ker je bila nepra-
vilna. Za sklop 3 se javni razpis ponovi.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/02 Ob-74327
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Repu-

bliki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 7. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

AC Celje – Ljubljana, odsek 6 Vransko –
Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in
opreme za vzdrževalno AC bazo Vransko.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja cena za posemezni sklop
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Gimpex d.o.o., Ločna 10a, 8000 Novo
mesto – sklopa 1 in 9,

– Riko Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310
Ribnica – sklop 2,

– MACO – SL d.o.o., Mednarodni mejni
prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici – sklop
3,

– AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana – sklop 7.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 – 21,820.800 SIT,
– sklop 2 – 12,549.630 SIT,
– sklop 3 – 11,400.000 SIT,
– sklop 7 – 12,033.420 SIT,
– sklop 9 – 32,161.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 – 3 ponudbe,
– sklop 2 – 2 ponudbi,
– sklop 3 – 3 ponudbe,
– sklop 7 – 2 ponudbi,
– sklop 9 – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1 – 25,436.544 SIT in

21,820.800 SIT,
– sklop 2 – 12,955.891 SIT in

12,549.630 SIT,
– sklop 3 – 12,902.976 SIT in

11,400.000 SIT,
– sklop 7 – 15,591.726 SIT in

12,033.420 SIT,
– sklop 9 – 34,195.401 SIT in

32,161.200 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za sklope 4, 5, 6, 8 in 10 se javni razpis
ponovi.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 35003-00017/2002 Ob-74355
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Občina Črnomelj,

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
07/306-11-00, faks 07/306-11-30, e-mail:
obcina.crnomelj@siol.net.

3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbe-
nega plana občine Črnomelj, izdelava pro-
storskih ureditvenih pogojev (PUP) za ob-
močje KS Dragatuš (delno), KS Butoraj,
KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (del-
no), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in
KS Petrova vas in sprememb in dopolni-
tev PUP za ureditveno območje Črnomelj
in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in
Blatnik, območja KS Sinji Vrh in Vinica,
območja KS Adlešiči in Griblje in območja
KS Stari trg. Sklic na storitev po prilogi 1A št.
12 (storitve urbanističnega planiranja).

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire:

a) cena,
b) rok izvedbe, po merilih je najugodnejša

ponudba, ki prejme največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Acer Novo mesto, d.o.o.,
Resslova 7, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 22,950.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: v sklopu ponudbe izva-
jalca.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,360.000 SIT, 22,950.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dve ponudbi zavrnjeni.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 15. 7. 2002.
Občina Črnomelj

Št. 18/2002 Ob-74435
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod - Ka-

nalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10, 1000

Ljubljana, tel. 01/58-08-100, faks
01/58-08-302.

3. Datum izbire: 13. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dodatna dela

pri vektorizaciji katastra JP Vodovod - Ka-
nalizacija.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: javno naročilo je oddano z direk-
tno pogodbo na podlagi 110. člena Zakona o
javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DFG Consulting d.o.o., Pivo-
varniška 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za vektoriziran
list 14.000 SIT (brez DDV).

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 naro-

čilu: osnovna pogodba za “Vektorizacija ka-
tastra JP Vodovod - Kanalizacija” - JN 25
vekt/99, (št. 1/99 - SI, z dne 9. 7. 1999) je
bila sklenjena s podjetjem DFG Consulting
d.o.o., Pivovarniška 8, 1000 Ljubljana kot naj-
ugodnejšim na javnem razpisu.

Dela so v zaključni fazi. Obseg dela je
glede na osnovno pogodbo in glede na aneks
št. 1, povečan, ker je naročnik v času trajanja
projekta prevzel v upravljanje vrsto lokalnih
vodovodov. Povečan obseg dela je ocenjen
na 100 listov katastra JP VO-KA.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 7. 2002.

Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija
d.o.o.,Ljubljana

Št. 07/02 Ob-74436
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.

2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-93-01,
telefaks 01/588-93-02.

3. Datum izbire: 10. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajal-

ca za prenovo informacijskega sistema,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: naročnik je prejel samo eno pra-
vilno ponudbo, zato je zaključil postopek brez
izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik
bo v skladu z 20. členom ZJN-1 nadaljeval z
oddajo javnega naročila po postopku s poga-
janji brez predhodne objave, pri čemer bo
vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike,
ki so pravočasno podali svojo ponudbo na
javni razpis PFR-07/02, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5.
2002, Ob-69150.

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: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 12. 7. 2002.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,

d.o.o., Ljubljana

Ob-74438
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, tele-
faks 07/39-32-452.

3. Datum izbire: 6. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje pro-

storov v Komunali Novo mesto d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire:

– ponudbena cena storitve: 70 točk,
– certifikat kakovosti ISO 9002: 20 točk,
– reference ponudnika: 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Intel servis d.o.o., Zupanči-
čevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 10,710.884,16
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,048.731,20 SIT, 10,710.884,16 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 9. 7. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 414 05-6/02-71 Ob-74439
1. Naročnik: Občna Rogašovci.
2. Naslov naročnika: Rogašovci 14b,

9262 Rogašovci, faks 02/557-16-07.
3. Datum izbire: 31. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava, do-

bava in montaža opreme za Osnovno šolo
Sveti Jurij - šolski prostori, kuhinja in telo-
vadnica.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumenta-
cije (cena - 60 točk, plačilni roki - 15 točk, rok
izvedbe - 5 točk, reference - 10 točk in garan-
cijski rok - 10 točk) je bila izbrana ponudba, ki
je dosegla največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– I. sklop – šolski prostori: Atlas oprema
d.o.o., Samova 12a Ljubljana.

– II. sklop – kuhinja: Sesjak d.o.o., Ha-
fnerjevo nas. 17, Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost:
– I. sklop – šolski prostori: 35,391.600

SIT (z DDV),
– II. sklop – kuhinja: 24,145.329,14 SIT

(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 za vsak po-

samezni sklop.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. sklop – šolski prostori 48,177.596 SIT

(z DDV) oziroma 35,095.393 SIT (z DDV),
II. sklop: – kuhinja 28,846.404 SIT (z

DDV) oziroma 24,145.329,14 SIT (z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 10. 7. 2002.
Občina Rogašovci

Št. 17123-03-308/105-01 Ob-74441
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrs-

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

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
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4. Vrsta in obseg storitev: predmet javne-
ga razpisa je dobava tiskovin za potrebe
Policije, in sicer:

– sklop 1: bloki samokopirni,
– sklop 2: seti,
– sklop 3: knjige,
– sklop 4: ostali obrazci.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7 pravo-
časnih in pravilno opremljenih ponudb. Na-
ročnik je pri analizi ponudb ugotovil, da po-
nudba enega ponudnika ne ustreza zahtevam
predmetne razpisne dokumentacije, zato je
bila le-ta izločena iz nadaljnje analize. Ostale
ponudbe ustrezajo zahtevam naročnika, ter
so le-te pravilne. Naročnik je za posamezen
sklop izbral ekonomsko najugodnejšo ponud-
bo, kot je navedeno v 6. točki te objave, in
sicer ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena
in finančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za sklopa 1 (bloki samokopirni) in 2 (se-
ti): DZS d.d., Mali trg 6, 1000 Ljubljana,

– za sklop 3 (knjige): INO d.o.o., Polže
24, 3203 Nova cerkev,

– za sklop 4 (ostali obrazci), Tiskarstvo
Martisk, Marenče Dušan s.p. Krog, Ulica ob
Ložišču 17, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 in 2 je 20,883.633,79 SIT z

vključenim DDV,
– za sklop 3 je 1,211.842,80 SIT z vklju-

čenim DDV,
– za sklop 4 je 4,708.680 SIT z vključe-

nim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za sklop 1: 2,755.200 SIT z vključenim

DDV, 2,061.158,40 SIT z vključenim DDV,
– za sklop 2: 21,572.208 SIT z vključe-

nim DDV, 18,822.475,39 SIT z vključenim
DDV,

– za sklop 3: 1,211.842,80 SIT z vključe-
nim DDV, 1,124.040 SIT z vključenim DDV,

– za sklop 4: 10,437.600 SIT z vključe-
nim DDV, 4,708.680 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 20, z dne 8. 3. 2002, Ob-65374.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 7. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-74443
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Me-

stna uprava, Oddelek za splošne in pravne
zadeve.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

3. Datum izbire: 27. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: financiranje

nakupa in dobave računalniške opreme
in storitev inštalacij in konfiguracij za pre-
novo oziroma posodobitev informacijske
infrastrukture v Mestni občini Maribor –
finančni leasing.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: skladno s prvim odstavkom 76.

člena ZJN-1 naročnik javnega naročila ni od-
dal, saj je prejel samo eno ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo dodelje-
no.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 8. 7. 2002.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Oddelek za splošne in pravne zadeve

Št. 64-03/02-4 Ob-74445
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice.
2. Naslov naročnika: Kranjčeva 3, 9226

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

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje pre-

voza šolskih otrok v Občini Moravske To-
plice.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: od treh prispelih ponudb je bila
ena pravilna, postopek je bil 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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 11. 7. 2002.
Občina Moravske Toplice

Ob-74543
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Repu-

bliki Sloveniji, DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica 14. divizije 4,

3000 Celje, faks 01/300-99-74.
3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje

strokovnih in svetovalnih storitev na po-
dročju upravljanja in vzdrževanja avtocest
in hitrih cest, s katerimi upravlja DARS,
d.d.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: tehnični in finančni del v skladu z
merili v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– DDC, Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19 a, Ljubljana – za sklop I, II, III in VI,

– JV SCP, Slovenska cestna podjetja,
d.o.o., Dunajska 56, Ljubljana + Projekt, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica – za sklop IV,

– Pristop, d.o.o., Trubarjeva 79, Ljubljana
– za sklop V.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop I, II, III in VI skupno:

520,056.000 SIT,
– za sklop IV: 12,096.000 SIT,
– za sklop V: 37,362.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop I: 171,840.000 SIT –

167,760.000 SIT,
– sklop II: 86,520.000 SIT – 83,880.000

SIT,
– sklop III: 69,216.000 SIT – 67,104.000

SIT,
– sklop IV: 13,728.000 SIT –

12,096.000 SIT,
– sklop V: 38,400.000 SIT – 37,632.000

SIT,
– sklop VI: 207,648.000 SIT –

201,312.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije:
402-9/02.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 7. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.

Št. 085-02/2002-1/2 Ob-74563
1. Naročnik: Občina Tabor.
2. Naslov: Tabor 25, 3304 Tabor, tel.

03/705-70-80.
3. Datum izbire: 9. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: nadomestni

poslovni objekt z zunanjo ureditvijo, ki ob-
sega pritličje in mansardo za potrebe Ob-
čine Tabor, Pošte Slovenije in občinske
knjižnice. Tlorisne velikosti/v obliki črke
L/, dim. 23,85 x 20 m, dimenzija krakov:
9 in 6,61 m.

5. Merila za dodelitev naročil in utemelji-
tev izbire: ponudbena cena, usposobljenost
ponudnika, reference, plačilni rok. Ponudnik
je dosegel najvišje število točk in je s tem
njegova ponudba ekonomsko najugodnejša.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ingrad VNG, družba za visoke
in nizke gradnje, d.d., Lava 7, p. Celje.

7. Pogodbena vrednost: 72,509.996,64
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,176.640,30 SIT z DDV in
72,509.996,64 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zadeve za obja-
vo: 15. 7. 2002.

Občina Tabor
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Podelitev koncesij

Ob-74177
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Lendava in o izvajanju gospodarskih jav-
nih služb (Ur. l. RS, št. 11/98, 119/00,
108/01) objavlja župan Občine Lendava

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
I. Koncedent: Občina Lendava-Lendva

Község.
II. Naslov koncedenta: Trg ljudske pravi-

ce 5, 9220 Lendava.
III. Predmet koncesije: opravljanje ob-

vezne gospodarske javne službe “dimnikar-
stvo“, ki obsega pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka in vo-
denja katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

IV. Obseg koncesije:
a) krajevno: koncesija se podeljuje za

območje celotne Občine Lendava, konce-
sija bo podeljena le enemu ponudniku,

b) količinsko: storitve koncesije se zago-
tavljajo za ca. 4200 gospodinjstev oziroma
stanovanjskih enot od tega ca. 3900 v indi-
vidualnih hišah in ca. 10 več stanovanjskih
hišah ter ca. 50 poslovnih prostorov.

V. Trajanje koncesije: koncesijsko ra-
zmerje se sklepa za določen čas, za dobo
10 let.

VI.(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahtevajo dodatne informacije: Ob-
čina Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Bojan Budin.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do izteka roka za predlo-
žitev ponudb, to je do 30. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (v ceno je vključen 20%
DDV); znesek je potrebno nakazati na po-
dračun Občine Lendava št.
01259-0100012919. Pri plačilu je potre-
bno navesti “Razpisna dokumentacija-dim-
nikarska JS”.

VII. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 30. 8. 2002 do 12. ure.

b) V primeru pošiljanja ponudbe po pošti
mora ponudba do roka določenega v točki
VII/a prispeti v zaprti ovojnici na naslov: Ob-
čina Lendava-Lendva Község, Trg ljudske
pravice 5 s pripisom “Prijava na javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje go-
spodarske javne službe dimnikarstvo-Ne od-
piraj“.

VIII. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 8. 2002 ob 12.15
v prostorih Občine Lendava, Trg ljudske pra-
vice 5, 9220 Lendava.

IX. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo poleg v razpisni dokumentaciji navede-
ne pogoje, izpolnjevati še naslednje pogoje
(ugotavljanje usposobljenosti):

1. da zaposluje najmanj eno osebo s
strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje te-

hnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi
leti delovnih izkušenj,

2. da razpolaga z zadostnim številom de-
lavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposob-
ljenostjo oziroma izkušnjami na področju jav-
ne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj
IV. stopnjo strokovne izobrazbe dimnikar-
ske smeri,

3. da razpolaga z zadostnim številom po-
trebnih delovnih naprav,

4. da razpolaga z ustreznimi delovnimi
prostori,

5. da zagotavlja strokovno in kadrovsko
sposobnost vodenja katastra javne službe
ter razpolaga z ustreznimi delovnimi pripra-
vami za njegovo vodenje,

6. da se obveže zavarovati proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne
službe povzroči,

X. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
do 31. 10. 2002. Koncedent bo sprejel
odločitev v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb z izdajo Upravne odločbe.

XI. Vsebina ponudbe
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz IX.

točke,
2. Predlog cene za opravljanje storitev

oziroma opcijo ponudbe.
XII. Merila za ocenitev ponudbe:
1. izpolnjevanje pogojev iz IX. točke te-

ga razpisa,
2. cena,
XIII. Morebitne druge informacije:/
XIV. Ponudba mora biti popolna, imeti

mora vse zahtevane elemente iz javnega
razpisa tudi glede določil in pogojev, ker bo
v nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

XV. Občina Lendava si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega ponudnika.

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

XVIII. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 9. 7. 2002.

Občina Lendava

Javni razpisi

Preklic

Št. 012-35/2002 Ob-74544
Javni razpis za dodeljevanje posojil go-

spodarskim družbam v težavah v času pri-
prave programa prestrukturiranja iz sredstev
kupnin za namene sanacije, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 29-30 z dne 5. 4. 2002,
ni uspel, z uveljavitvijo Uredbe o dodeljeva-
nju sredstev za sanacijo gospodarskih družb
iz sredstev kupnin pa je bila tudi razveljavlje-
na Uredba o dodeljevanju pomoči gospo-
darskim družbam v težavah v času priprave
programa prestrukturiranja iz sredstev ku-
pnin za namene sanacije (Uradni list RS, št.
19 z dne 1. 3. 2002), ki je bila pravna
podlaga za navedeni javni razpis.

Ministrstvo za gospodarstvo je dne
21. 6. 2002 v Uradnem listu RS, št.
53-54/02 objavilo javni razpis za dodelje-

vanje sredstev za sanacijo gospodarskih
družb iz sredstev kupnin na podlagi Uredbe
o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospo-
darskih družb iz sredstev kupnin (Uradni list
RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002).

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 1148/07/02 Ob-74372
Sklep o izboru

Emerging EU – Works I – Maribor
Maribor

1. Številka objave: EuropeAid
/112967/D/W/SI.

2. Datum objave razpisa: 22. 3. 2002.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:

en sklop – Emerging EU – Works I – Mari-
bor.

4. Pogodbena vrednost: EUR
668.496,30:

5. Datum izbora: 21. 5. 2002.
6. Število prejetih ponudb: 6.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudni-

ka: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 1148/07/02 Ob-74375
Works Contract Award Notice

Emerging EU – Works I – Maribor
Maribor

1. Publication reference:
EuropeAid/112967/D/W/SI.

2. Publication date of the procurement
notice: 22. 3. 2002.

3. Lot number and lot title: Single Lot –
Emerging EU – Works I – Maribor.

4. Contract value: EUR 668.496,30.
5. Date of award of the contract: 21. 5.

2002.
6. Number of tenders received: 6.
7. Name and address of successful ten-

derer: Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska
3, 5270 Ajdovščina.

National Agency for Regional
Development

Ob-74131
Sklep o izboru

Poslovna cona Jesenice
Slovenija

1. Številka objave: EuropeAid
/112378/D/W/SI.

2. Datum objave razpisa: 15. marec
2002.

3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Poslovna cona Jesenice, št.
SL-0009.01.

4. Pogodbena vrednost: EUR
3,521.202,44.

5. Datum izbora: 21. maj 2002.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudni-

ka: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, SI –
1000 Ljubljana.

V imenu ponudbenega konzorcija z Pri-
morje d.d. Ajdovščina (Slovenija).

Občina Jesenice

Ob-74132
Works Contract Award Notice

Jesenice Business Zone
Slovenia

1. Publication reference: EuropeAid
/112378/D/W/SI.



Stran 5182 / Št. 62-63 / 19. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Publication date of the procurement
notice: 15th March 2002.

3. Lot number and lot title: Single lot:
Jesenice Business zone, No SL-0009.01.

4. Contract value: EUR 3,521.202,44.
5. Date of award of the contract:

21st May 2002.
6. Number of tenders received: 3.
7. Name and address of successful ten-

derer: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, SI
– 1000 Ljubljana:

On behalf of the Joint Venture with Pri-
morje d.d. Ajdovščina (Slovenia)

Občina Jesenice

Ob-74530

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme

Standardizacija
Slovenija

1. Sklic objave: /
2. Postopek: odprti
3. Program: Phare
4. Financiranje: Phare, Projekt SI0003.01
5. Podpisnik pogodbe: Slovenski inštitut

za standardizacijo
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu z Finančnim memorandumom

2000, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska komisija in Vlada Republi-
ke Slovenije, so ponudniki vabljeni, da od-
dajo ponudbo za dobavo programske opre-
me za standardizacijo, v treh sklopih. Cilj
projekta je vzpostaviti informacijski sistem
in okrepiti informacijsko in terminološko de-
lo Slovenskega inštituta za standardizacijo
pri evropskih standardih glede na zahteve
organizacij CEN in CENELEC.

7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega naslednjo dobavo pro-

gramske opreme:
– sklop 1: sistem za upravljanje z relacij-

sko zbirko podatkov s programsko opremo
za razvoj aplikacij,

– sklop 2: sistem za upravljanje z doku-
menti,

– sklop 3: sistem za podporo terminolo-
škemu delu.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sam
sklop ali za več sklopov ali za vse sklope.
Ponujena oprema mora v celoti ustrezati opi-
su, ki je naveden v tehnični specifikaciji.

Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse pravne in fizične osebe (ki nastopajo
bodisi posamezno ali v konzorciju ponu-
dnikov) držav članic ter držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
uredbo ali drugimi specifičnimi instrumen-
ti, ki se nanašajo na program, v okviru ka-
terega se pogodba financira (glej tudi toč-
ko 21 spodaj). Vsa oprema, dobavljena v
okviru te pogodbe, mora imeti poreklo v
teh državah.

9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Con-
tracts’. (dostopno na internet naslovu:
“http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm“).

10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene

pravne skupine, ostalimi člani istega kon-
zorcija in pod-izvajalci) lahko predložijo sa-
mo eno ponudbo za enega ali več sklopov.
Ponudbe za nepopoln sklop ne bodo
upoštevane. Vsak ponudnik lahko v svoji
ponudbi navede, da bo ponudil popust v
primeru, da bo njihova ponudba sprejeta za
več sklopov.

Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za dobavo
opreme, zahtevane v razpisni dokumenta-
ciji.

11. Razpisna garancija: ni zahtevana.
12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik za sklop 2 mora od

podpisu pogodbe dostaviti izvedbeno ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti v
Euro. Izvedbena garancija mora biti dostav-
ljena najkasneje v 30 dneh od podpisa po-
godbe s strani podpisnika pogodbe. V pri-
meru, da izbrani ponudnik ne dostavi zahte-
vane izvedbene garancije v tem roku, bo
pogodba nična, in nova pogodba se lahko
sklene (oblikuje in pošlje) s ponudnikom, ki
je predložil drugo ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo, ki je ustrezala tehničnim za-
htevam.

Izvedbena garancija ni zahtevana za
sklop 1 in sklop 3.

13. Informativni sestanek: informativni
sestanek ni predviden.

14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, dolo-
čenega za oddajo ponudb.

15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema za vse tri sklope mora biti do-

bavljena in nameščena v roku 4 mesecev
od podpisa pogodbe.

Kriteriji za izbor najugodnejšega ponu-
dnika

16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudni-

ka za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z admi-

nistrativnim ocenjevalnim listom in tehnični-
mi zahtevami.

17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati

podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.

Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče do-

biti na naslednjem internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-

id/cgi/frame12.pl.
Razpisno dokumentacijo je mogoče do-

biti tudi na naslednjih dveh naslovih:
– Slovenski inštitut za standardizacijo,
Šmartinska 140,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.: + 386 1 478 3018,
faks: + 386 1 478 3094,
kontaktna oseba: dr. Pavle Popović;
– Delegacija Evropske komisije v Repu-

bliki Sloveniji,
Trg republike 3,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.: + 386 1 252 8800,
faks: + 386 1 425 2085,
kontaktna oseba: ga. Caroline Maion.

Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumenta-
cije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni do-
kumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi razpisom poslati pisno na naslov:
Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmar-
tinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+ 386 1 478 3018, faks:
+ 386 1 478 3094, kontaktna oseba: dr.
Pavle Popović, z navedbo številke objave
(pod točko 1 zgoraj) in naslova projekta,
vsaj 21 dni pred rokom za oddajo ponudb,
ki je določen v točki 19. Podpisnik pogod-
be mora vsem zainteresiranim ponudnikom
odgovoriti na vsa vprašanja vsaj 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki
bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe
ne bo dajal pojasnil.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo

biti dostavljene najkasneje do 17. 9. 2002
do 10. ure zjutraj po lokalnem času, na
naslov: Slovenski inštitut za standardizacijo,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.

20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 9.

2002 ob 11. uri po lokalnem času, na Slo-
venskem inštitutu za standardizacijo, Šmar-
tinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenija. Od-
piranje ponudb se lahko udeleži le en pred-
stavnik ponudnika, ki mora predati poveril-
nico zastopnika.

21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska Ko-

misija iz sredstev Phare v okviru Finančne-
ga Memoranduma, ki sta ga za leto 2000
podpisali Evropska Komisija in Republika
Slovenije. Pravna podlaga za objavo razpisa
je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Komisijo
Evropske skupnosti o uresničevanju ukre-
pov povezanih s finančnim, tehničnim in dru-
gimi oblikami sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93), Finančni pravilnik z dne 21. de-
cembra 1977, ki velja za splošni proračun
Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjena z
uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne
23. novembra 1998, še posebej pa pogla-
vje IX Zunanja pomoč ter Zakona o javnih
naročilih, odstavek 2a člena 2 (Uradni list
RS, št. 39/00, 102/00).

Slovenski inštitut za standardizacijo

Ob-75541

Supply Procurement Notice
Standardization

Slovenia
1. Publication reference: /
2. Procedure: Open
3. Programme: Phare
4. Financing: Phare, Project SI0003.01
5. Contracting authority: Slovenian Insti-

tute for Standardization
Contract Specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memo-

randum 2000 concluded between the Eu-
ropean Commission and the Government of
Slovenia under the Phare Programme, of-
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fers are invited for the supply of software for
Standardization, in three Lots. The objec-
tive is to set up an information system and
strengthen the information and terminology
management of the Slovenian Institute for
Standardization on European standards with
regard to the requirements of the organisa-
tions CEN and CENELEC.

7. Number and titles of Lots
The following supplies must be deliv-

ered:
– Lot 1: Database Management System

with Application Development Software
– Lot 2: Documentation Management

System
– Lot 3: Terminology Management Sys-

tem
Any Tenderer may tender for one lot only

or for several lots or for all of the lots. The
supplies tendered must fully comply with
the descriptions set out in the Technical
Specifications.

Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consorti-
um) of tenderers] of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regula-
tion or other specific instruments applicable
to the programme under which the contract
is financed (see also item 21 below). All
goods provided for this contract must origi-
nate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
index_en.htm)

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same consortium, and sub-contractors) may
submit only one tender for one or several
lots. Tenders for parts of a Lot will not be
considered. Any tenderer may state in their
tender that they would offer a discount in
the event that their tender is accepted for
more than one Lot.

Tenderers may not provide a tender for
a variant solution in addition to their tender
for the supplies required in the tender dos-
sier.

11. Tender guarantee: Not applicable.
12. Performance guarantee
The successful tenderer for Lot 2 will be

requested to provide a performance guaran-
tee of 10% of the contract value in Euro when
countersigning the contract. This must be de-
livered within 30 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Con-
tracting Authority. If the selected tenderer fails
to provide such a guarantee within this peri-
od, the contract will be void and a new con-
tract may be drawn up and sent to the tender-
er which has submitted the next most eco-
nomically advantageous, compliant tender.

The performance guarantee is not appli-
cable for Lot 1 and Lot 3.

13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.

14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the dead-
line for submission of tenders.

15. Maximum delivery period
The supplies for all Lots must be deliv-

ered and installed within 4 months after sig-
nature of the Contract.

Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tender-

er’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and

technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully

with the Technical Specifications and has to
be economically the most advantageous of-
fer.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following Internet address: http://europa.
eu.int /comm/europeaid/cgi/ frame12.pl.

The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:

– Slovenski inštitut za standardizacijo /
Slovenian Institute for Standardization,

Šmartinska 140,
1000 Ljubljana,
Slovenia,
Tel. + 386 1 478 3018,
Fax. + 386 1 478 3094,
Contact person: Mr. Pavle Popović,

Ph.D.;
– Delegation of the European Commis-

sion in the Republic of Slovenia,
Trg republike 3,
1000 Ljubljana,
Slovenia,
Tel. + 386 1 252 8800,
Fax. + 386 1 425 2085,
Contact person: Ms. Caroline Maion.
Tenders must be submitted using the

standard tender form included in the tender
dossier, which format and instructions must
be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to: Slov-
enski inštitut za standardizacijo / Slovenian
Institute for Standardization, Šmartinska
140, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+ 386 1 478 3018, Fax.
+ 386 1 478 3094, Contact person: Mr.
Pavle Popović, Ph.D., mentioning the publi-
cation reference shown in item 1 and the
contract title, at least 21 days before the
deadline for submission of tenders given in
item 19. The Contracting Authority must re-
ply to all tenderers’ questions at least 11
days before the deadline for submission of
tenders. No further clarifications will be giv-
en after this date.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be

submitted at the latest on 17th September
2002 at 10.00 a.m. local time at: Slovenski
inštitut za standardizacijo / Slovenian Insti-
tute for Standardization Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, Slovenia

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 17th September 2002 at 11.00

a.m. local time at Slovenski inštitut za stand-
ardizacijo / Slovenian Institute for Standard-
ization, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
Slovenia. Only one Tenderer’s representa-
tive, submitting the power of attorney, may
attend the opening session.

21. Legal basis
The supply of the equipment is financed

by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing
Memorandum signed by the EC and the
Republic of Slovenia for 2000. Legal basis
for tendering is the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
the implementation of Measures related to
the Financial, Technical and other forms of
Co-operation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21 December 1977 applica-
ble to the General Budget of the European
Communities, at last amended by the Coun-
cil Regulation (EC) No. 2458/98 of 23 No-
vember 1998 and in particular Title IX, Ex-
ternal Aid, and Public Procurement Law,
section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00).

Slovenian Institute for Standardization

Št. 316-78/2002 Ob-74394
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2002 (Uradni list RS št.
103/01), 65. in 66. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list
RS, št. 103/01) in 7. poglavja Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list št. 66/01 in
53/02), objavljamo

javni razpis
oddaja subvencij gospodinjstvom za
spodbujanje izrabe obnovljivih virov

energije
1 Oddajo subvencij razpisuje: Ministrstvo

za okolje, prostor in energijo, Agencija Re-
publike Slovenije za učinkovito rabo energi-
je, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/
300-69-90, faks 01/300-69-91, (nadalje:
agencija).

2. Predmet razpisa, pogoji in merila:
Agencija za leto 2002 razpisuje subvencije
gospodinjstvom za spodbujanje izrabe
obnovljivih virov energije.

Na razpisu lahko sodelujejo posamez-
na gospodinjstva na območju Republike
Slovenije, ki so izvedla enega ali več ukre-
pov, ki so predmet razpisa. Subvencije se
bodo dodeljevale za izvedene ukrepe, ki
so v funkciji delovanja in niso starejši od
enega leta. Za subvencijo lahko zaprosi
gospodinjstvo, ki je izvedlo ukrep in doslej
še ni pridobilo subvencije za ta ukrep. Izje-
moma lahko za subvencijo zaprosijo tudi
tista gospodinjstva, ki so kandidirala na
“Javni razpis na področju energetike za in-
tervencije v obnovljive vire energije OVE-D“
v letu 2001, pa jim subvencija ni bila odo-
brena oziroma izplačana.

Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali na-
jemnik stanovanja ali hiše, in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.
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Agencija bo z razpoložljivimi sredstvi sub-
vencionirala naslednje ukrepe:

A. vgradnjo individualnih solarnih siste-
mov za pripravo tople vode;

B. vgradnjo toplotnih črpalk za pripravo
tople vode;

C. vgradnjo kurilnih naprav za centralno
ogrevanje na lesno biomaso.

Osnovni pogoj za dodelitev subvencije
je popolna vloga. Iz dokumentacije za posa-
mezno vlogo mora biti razvidno, da je ukrep
izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da
je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz
razpisne dokumentacije.

Poleg osnovnega pogoja morajo kurilne
naprave (ukrep C) zadoščati še naslednjim
pogojem:

– nominalni izkoristek kurilne naprave
mora biti večji ali enak 85%,

– vrednost emisij ogljikovega monoksi-
da pri nominalni moči mora biti manjša od
2500 mg/m3,

– vrednost emisij prašnih delcev mora
biti manjša od 50 mg/m3,

– kurilne naprave na polena morajo ime-
ti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj
50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.

Dopolnitev vloge bo prosilcem omogo-
čena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali ne-
ustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.

Višina subvencij za posamezne ukrepe
je sledeča:

A. vgradnja individualnih solarnih sistemov
za pripravo tople vode, do 25.000 SIT/m2

vgrajenega sprejemnika sončne energije,
vendar največ 150.000 SIT;

B. vgradnja toplotnih črpalk za pripravo
tople vode, do 90.000 SIT na enoto;

C1. vgradnja kurilnih naprav za central-
no ogrevanje na polena, do 40% cene kuril-
ne naprave in hranilnika toplote, vendar naj-
več 300.000 SIT

C2. vgradnjo kurilnih naprav za central-
no ogrevanje na lesne pelete, do 40% cene
kurilne naprave s podajalnikom, vendar naj-
več 400.000 SIT

C3. vgradnjo kurilnih naprav za central-
no ogrevanje na lesne sekance, do 40%
cene kurilne naprave s podajalnikom, ven-
dar največ 500.000 SIT

Podrobnejša pojasnila o pogojih in meri-
lih so v razpisni dokumentaciji.

3. Skupna višina sredstev, ki so name-
njena za subvencije na proračunski postav-
ki 2525 2345 proračuna RS za leto 2002,
znaša 55,000.000 SIT.

Subvencije se bodo dodeljevale do po-
rabe sredstev po zaporedju predloženih po-
polnih vlog, v skladu s predpisi in sklenjeno
pogodbo.

4. Predvideno obdobje porabe sredstev
(za izplačila subvencij): do konca leta 2002.

5. Rok za predložitev vlog je do porabe
sredstev.

Vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami poš-
ljite po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Agen-
cija RS za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem
kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis
“Vloga OVE za subvencijo za gospodinjstva
– Ne odpiraj!“. Na hrbtni strani mora biti na-
veden polni naslov prosilca. Neustrezno do-
stavljene ali označene vloge ne bodo uvršče-
ne v vrstni red prispetja, ne bodo obravnava-
ne in bodo vrnjene prosilcem.

6. Odpiranje, po zaporedju dospelih
vlog, ki bodo prispele do dne odpiranja, bo
izvedla komisija agencije. Odpiranje ne bo
javno in bo potekalo v prostorih Agencije
RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, Ljubljana. Prvo odpiranje bo v četrtek,
1. avgusta 2002. Naslednja odpiranja bodo
izvedena vsak prvi četrtek v mesecu, do
porabe sredstev.

7. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja vloge.

8. Razpisno dokumentacijo naročite s
pisnim zahtevkom na naslov agencije ali po
faksu 01/300-69-91 do objave o porabi
sredstev.

9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo v roku 5 dni

po tej objavi objavljena tudi na spletni strani
agencije: www.gov.si/aure in ministrstva
www.gov.si/mop. Dodatne informacije o
razpisu so na voljo po tel. 01/300-69-90
vsak ponedeljek in sredo od 9. do 15. ure.

Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo,

Agencija Republike Slovenije
za učinkovito rabo energije

Ob-74259
Na podlagi Proračuna RS za leto 2002

(Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o izvrševa-
nju proračuna RS za leto 2002 in 2003 (Ur.
l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih finan-
cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01),
Programa dela Pospeševalnega centra za
malo gospodarstvo za leti 2002–2003 in
na osnovi Programa podjetniške prenove
podeželja za obdobje 2002-2003 objavlja
Pospeševalni center za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje stroškov vzpostavitve

in delovanja podeželskih razvojnih
jeder za obdobje 2002-2003

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stro-

škov vzpostavitve in delovanja podeželskih
razvojnih jeder (v nadaljevanju: PRJ) za ob-
dobje 2002-2003, ki vključujejo sofinanci-
ranje stroškov ureditve ustrezne infrastruk-
ture za delovanje PRJ in sofinanciranje stro-
škov delovanja PRJ v letu 2002.

1.1 Namen:
Z vzpostavitvijo PRJ želi PCMG spod-

buditi vzpostavitev in delovanje skupne raz-
vojne infrastrukture za podjetniško preno-
vo podeželja. PRJ zagotavlja potrebno pod-
poro pri razvoju, zagotavljanju usposablja-
nja vključenih v PRJ, kvaliteti produktov in
storitev, pakiranju in promociji ter trženju
izdelkov. PRJ na tak način spodbuja pove-
zave lokalnih skupnosti, razvojnih institucij
in drugih nosilcev razvoja ter potrebe pre-
bivalstva na podeželju in s tem omogoča
povečanje dohodka v okviru kmečkih in
drugih gospodinjstev. Na tak način zago-
tavlja atraktivnost podeželja, zmanjševanje
depopulacije podeželja ter povečuje zapo-
slitvene in poklicne možnosti za najbolj
ogrožene skupine na podeželju (podzapo-
sleni, ženske, mladi).

PCMG bo na javnem razpisu izbral naj-
več do 5 projektov PRJ.

1.2 Upravičeni stroški vzpostavitve PRJ so:
– Stroški ureditve ustrezne infrastruktu-

re (adaptacija prostora, oprema skupne in-
frastrukture, tehnološka posodobitev sku-
pne infrastrukture) in sicer največ v višini do
50% vrednosti celotne investicije, oziroma
največ v višini do 7,000.000 SIT.

1.3 Upravičeni stroški delovanja PRJ so:
– Stroški delovanja PRJ v letu 2002, ki

vključujejo:
– stroške dela menedžerja PRJ v viši-

ni do 70% oziroma največ v višini do
4,200.000 SIT letno,

– stroške vodenja in izvajanja progra-
mov usposabljanja (npr. mentor v učni de-
lavnici) v višini do 70% oziroma največ do
2,800.000 SIT letno,

– stroške razvoja novih programov
usposabljanja, v višini do 70% oziroma naj-
več v višini do 2,100.000 SIT letno in

– materialne stroške delovanja v višini
do 70% oziroma največ do 700.000 SIT
letno,

– stroške izvajanja aktivnosti štiristo-
penjskega pristopa k razvoju lokalnih zapo-
slitvenih iniciativ brez pravic vključenih ude-
ležencev v PRJ, vendar največ v višini do
50% oziroma največ v višini 1,300.000 SIT
letno za vse faze izvajanja programa.

2. Pogoji za sodelovanje
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be (družbe, javni in zasebni zavodi, združe-
nja), ki so:

– nosilci iniciative PRJ v lokalnem
okolju,

– se zavežejo, da bodo skupaj z osta-
limi lokalnimi partnerji (občinami in drugimi
partnerji v lokalnem okolju, ki lahko zago-
tavljajo naslednje funkcije: razvoj, usposab-
ljanje vključenih v PRJ, kvaliteto produktov
in storitev, pakiranje in promocijo ter trženje
izdelkov) vzpostavili skupno razvojno infras-
trukturo – PRJ,

– imajo podpisano pismo o nameri z
vsaj dvema občinama, in ostalimi partnerji v
lokalnem okolju,

– se zavežejo, da bodo najkasneje do
konca leta 2002 pripravili poslovne načrte
za vzpostavitev in delovanje PRJ in registri-
rali PRJ kot samostojno organizacijsko obli-
ko,

– priložijo vso potrebno razpisno do-
kumentacijo,

– so poravnali davke in prispevke do-
ločene z zakonom.

3. Višina sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki je na

razpolago za vzpostavitev in delovanje po-
deželskih razvojnih jeder v letu 2002 znaša
55,000.000 SIT. Sredstva za izvedbo aktiv-
nosti v letu 2003 bodo določena s proraču-
nom za leto 2003. Naročnik bo z izbranimi
izvajalci sklenil pogodbe za leti 2002-2003,
s tem da bo višina sredstev za posamezne
namene v letu 2003 natančneje opredelje-
na v aneksih k pogodbi.

4. Rok izvedbe
Rok izvedbe aktivnosti, predvidenih v

predlaganih projektih, je do konca leta
2003.

5. Merila za izbor projektov
Popolne vloge bo ocenjevala razpisna

komisija na podlagi naslednjih meril:
– kakovost projekta z vidika celovitosti

obravnavanja problemov v lokalnem okolju,
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jasne utemeljitve namenov in ciljev projek-
ta, načrtovanih aktivnosti ter pričakovanih
rezultatov projekta (50%),

– kvaliteta vloge z vidika jasnosti, razum-
ljivosti in realnosti terminskega načrta (20%),

– skladnost projekta z nacionalnimi in re-
gionalnimi prioritetami (10%),

– finančni načrt z vidika stroškovne spre-
jemljivosti, zagotavljanja deleža lokalnih in
drugih sredstev za izvajanje projekta, tran-
sparentnost stroškov ter skladnost s predla-
ganim načrtom aktivnosti projekta (20%).

6. Način prijave in rok
Prijavitelji morajo popolne vloge, v skla-

du s prejetimi navodili iz razpisne dokumen-
tacije poslati priporočeno na naslov: Po-
speševalni center za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, do vključno
ponedeljka 19. 8. 2002 (velja poštni žig do
vključno 17. 8. 2002 ali oddaja v glavno
pisarno Pospeševalnega centra za malo go-
spodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana (WTC
8. nadstropje) do 19. 8. 2001 do 14. ure) v
zaprti ovojnici pod oznako: “Ne odpiraj –
vloga na razpis” z navedbo naslova “javni
razpis za vzpostavitev in delovanje podežel-
skih razvojnih jeder za obdobje 2002-2003”
in številko objave razpisa v Uradnem listu
RS na prednji strani ter s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predlo-
žene vloge bomo sprejemali na Pospeše-
valnem centru za malo gospodarstvo vsak
delovni dan do 14. ure. Vloge, ki ne bodo
imele oznake oziroma ne bodo prispele pra-
vočasno, komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prijaviteljem.

7. Datum odpiranja
Odpiranje vlog bo potekalo v torek

20. avgusta 2002 ob 9.30 v sejni sobi
PCMG Dunajska 156, Ljubljana.

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji vlog bodo o izboru pisno ob-

veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na internet naslovu
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje),
vsak delovni dan do 14. ure (telefon 01/
589-18-70). Dodatne informacije lahko po-
tencialni prijavitelji dobijo na elektronskem
naslovu: maja.gorjanc@pcmg.si

Pospeševalni center za malo
gospodarstvo

Ob-74342
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Ajdovščina za leto 2002 (Uradni list RS, št.
11/02) ter Pravilnika o dodeljevanju sred-
stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Ura-
dni list RS, št. 55/02 in 62/02), v nadalje-
vanju pravilnik, Občina Ajdovščina objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina

za leto 2002
1. Predmet javnega razpisa:
A) subvencioniranje agromelioracij kme-

tijskih zemljišč, obnove nasadov, investicij v
vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, nakupa
kmetijskih zemljišč in pospeševanja ekolo-
škega kmetovanja,

B) subvencioniranje obrestne mere pri
kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko
proizvodnjo, investicij v nakup mehanizaci-
je, investicij v dopolnilne dejavnosti in inve-
sticij v nakup kmetijskih zemljišč,

C) sofinanciranje namenov s področja
pospeševanja razvoja podeželja, povezanih
z razvojem kmetijstva ter

D) sofinanciranje projektov za razvoj turi-
stične ponudbe na kmetijah.

2. Upravičenci
Do sredstev pod točko A in B tega razpi-

sa so upravičene fizične in pravne osebe, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost, pod pogo-
jem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in
investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandi-
dirajo za dodeljevanje sredstev po tem raz-
pisu, na območju Občine Ajdovščina. Do
sredstev so upravičene tudi fizične in prav-
ne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma
sedež podjetja v Občini Ajdovščina, zemlji-
šča ki se obdelujejo in s katerimi kandidira-
jo za dodelitev sredstev po tem razpisu, pa
ležijo na območju katastrskih občin: Slap,
Erzelj, Vrhpolje in Budanje.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka mo-
rajo izpolnjevati vsaj dva od naslednjih splo-
šnih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva,

– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje
tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetij-
skih obdelovalnih zemljišč in ima mladega
gospodarja ali nosilca kmetije (starost do
40 let),

– kmetijsko gospodarstvo je aktivno, kar
pomeni, da posluje pozitivno v predhodnem
letu,

– vlaganja v investicijo so perspektivna,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja

opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Do sredstev pod točko C tega razpisa so

upravičene fizične in pravne osebe, ki oprav-
ljajo kmetijsko dejavnost iz občine Ajdovšči-
na, društva oziroma združenja s področja
kmetijstva, s sedežem in območjem delova-
nja v občini Ajdovščina ter morebitni drugi
prosilci, za dodeljevanje sredstev za name-
ne iz točke C tega razpisa.

Do sredstev pod točko D tega razpisa so
upravičene fizične in pravne osebe, ki oprav-
ljajo kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da

ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in investici-
je, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za
dodeljevanje sredstev po V. poglavju tega
pravilnika, na območju Občine Ajdovščina.
Fizične osebe morajo izpolnjevati vsaj ene-
ga od naslednjih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva
ali ima status kmeta,

kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista
kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih ob-
delovalnih zemljišč in ima mladega gospo-
darja ali nosilca kmetije (starost do 40 let).

Sredstva po tem razpisu se dodelijo za
investicije in namene v skladu s Pravilnikom
o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva (v nadaljevanju pravilnikom),
če predstavljajo spodbudo za izvedbo inve-
sticij in projektov oziroma, če je pomoč nuj-
no potrebna. Investicije za katere se dodeli-
jo sredstva državne pomoči, morajo biti pri-
čete v tekočem letu.

Pred dodelitvijo sredstev mora upraviče-
nec do sredstev državne pomoči podpisati
klavzulo o kumulaciji državne pomoči. Klav-
zula obsega izjavo upravičenca do državne
pomoči, da za namen za katerega pridobiva
državno pomoč ni prejel pomoči iz državne-
ga proračuna ali ni pridobil mednarodne po-
moči, oziroma koliko sredstev je že prejel.

3. Pogoji za pridobitev sredstev
A – subvencioniranje agromelioracij

kmetijskih zemljišč, obnove nasadov, inve-
sticij v vrtnarstvu, sadjarstvu in živinoreji, na-
kupa kmetijskih zemljišč in pospeševanja
ekološkega kmetovanja, v skupni višini 15
mio SIT

a) obnova vinogradov in matičnjakov:
– za obnovo vinogradov in matičnjakov

na površinah, ki so po katastrskih podatkih
njiva ter ležijo v območju melioracij in koma-
sacij se sredstev ne dodeli,

– najmanjša površina obstoječih vinogra-
dov in matičnjakov na kmetijo je 0,5 ha,

– najmanjša letna površina obnove vino-
grada oziroma matičnjaka je 0,15 ha,

– najmanjša gostota sajenja vinograda je
3000 kom/ha bruto površine,

– sadijo se lahko le priporočene in do-
voljene sorte za območje Vipavske doline.

Višina sredstev za obnovo vinograda oziro-
ma matičnjaka znaša do 30% vrednosti upra-
vičenih stroškov investicije vendar največ, od-
visna od naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča 0–40% nad 40%
višina sredstev 300.000 SIT/ha 400.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, sadilnega mate-
riala, založnega gnojenja, zemeljskih del,
fizičnega dela pri napravi ter ostale potre-
bne opreme.

b) obnova sadovnjakov:
– pri obnovi sadovnjakov za breskve, ja-

blane in hruške je najmanjša površina ob-
stoječih sadovnjakov na kmetijo 0,6 ha, za
ostale sadne vrste 0,2 ha,

– najmanjša letna površina obnove in-
tenzivnega sadovnjaka je 0,15 ha za vse
sadne vrste,

– pri prvi napravi sadovnjaka na kmetiji
je najmanjša letna obnova za breskve, jabla-
ne in hruške 0,4 ha, za ostale sadne vrste
pa 0,2 ha,

– najmanjši letni obseg ureditve travni-
škega nasada je omejen s številom sadik na
50 sadik,

– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-
ških standardih,

– zastopane so sorte, ki so priporočene
za pridelavo v Sloveniji.

Višina sredstev za napravo travniškega
nasada znaša do 30% vrednosti upraviče-
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nih stroškov investicije vendar ne več kot znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili po 1.000 SIT
na posajeno sadilo.

Višina sredstev za napravo sadovnjaka znaša do 30% upravičenih stroškov investicije
vendar največ, odvisna od naklona zemljišča pred obnovo:

naklon zemljišča 0–40% nad 40%

višina sredstev 300.000 SIT/ha 350.000 SIT/ha

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, sadilnega materi-
ala, založnega gnojenja, zemeljskih del, fi-
zičnega dela pri napravi ter ostale potrebne
opreme.

c) agromelioracija travnikov in urejanje
pašnikov:

– najmanjša površina obstoječih travni-
kov in pašnikov na kmetiji je 2 ha,

– najmanjša letna površina agromelioraci-
je travnikov oziroma ureditve pašnikov je 1 ha,

– živinoreja je dejavnost kmetije,
– agromelioracija je v skladu s sodobni-

mi tehnološkimi navodili,
– za urejene površine je zagotovljeno ko-

riščenje po normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha
in največ 2 GVŽ/ha,

– izdelan je popis potrebnih del.
Višina sredstev za agromelioracijo trav-

nika oziroma pašnika znaša do 30% vre-
dnosti upravičenih stroškov investicije, ven-
dar največ 50.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: kolov, žice, mreže, zemelj-
skih del, založnega gnojenja, postavitve na-
pajališča, fizičnega dela pri agromelioraciji
travnikov oziroma urejanju pašnikov ter osta-
le potrebne opreme.

d) investicije v vrtnarstvu:
– nakup novega rastlinjaka:

– najmanjša površina novega rastlinja-
ka je 200 m2, oziroma v primeru dogradnje
100 m2,

– izdelan je program trženja pridel-
kov;

– nakup mreže proti toči in slani:
– najmanjša površina mreže je

3.000 m2,
– izdelan je program trženja pridel-

kov;
– nakup specialne mehanizacije in opre-

me za vrtnarstvo:
– kriterij koriščenja za kupljeno me-

hanizacijo in opremo: za površine rastlinja-
ka najmanj 200 m2, za zunanje površine
najmanj 3.000 m2,

– izdelan je program trženja pridel-
kov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.

Upravičeni stroški investicije so stroški
nakupa opreme, ki so predmet zahtevka za
dodelitev sredstev in se izkažejo z ustrez-
nim računom.

e) urejanje nasadov jagodičevja:
– najmanjše število posajenih sadik je

5.000 kosov,
– sadi se le priporočene in dovoljene

sorte za Slovenijo,
– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-

ških priporočilih,
– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša do 30% vrednosti

upravičenih stroškov investicije, ne smejo
pa presegati 30% vrednosti sadik.

Med upravičene stroške investicije se
šteje stroške: ograditve nasada, zemeljskih
del, založnega gnojenja, fizičnega dela pri
napravi nasada ter ostale potrebne opreme.

f) nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetija ima obdelana vsa svoja obde-

lovalna kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje

od 0,3 ha ali predstavlja zaokrožitev oziroma
povečanje obdelovalnega kosa zemljišča
istega lastnika nad skupno površino 0,5 ha,

– kupljeno zemljišče se uporablja za in-
tenzivno kmetijsko pridelavo, oziroma se na
njem že izvajajo agromelioracijska dela.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
kupnine, vendar največ 535.000 SIT/ha.

Med upravičene stroške investicije spa-
da kupnina kmetijskega zemljišča.

g) investicije v živinoreji, povezane z no-
vogradnjo ali adaptacijo objektov:

– vselitev dodatnih živali na dodatno
zgrajenih stojiščih,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis.

1. Sredstva se pri novogradnjah dodeli
za dodatno zgrajena stojišča za živali v naj-
manjšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 10 krav v dolini oziroma za
najmanj 5 krav na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost, v višini
74.900 SIT/stojišče,

– za najmanj 40 govejih pitancev in krav
dojilj v dolini, oziroma za najmanj 15 govejih
pitancev in krav dojilj na območjih z omeje-
nimi dejavniki, v višini 42.800 SIT/stojišče,

– za najmanj 20 živali drobnice mlečnih
pasem, v višini 10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 50 živali drobnice mesnih
pasem, v višini 10.700 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 plemenskih svinj, v viši-
ni 32.100 SIT/stojišče,

– za najmanj 40 prašičev pitancev, v vi-
šini 18.300 SIT/stojišče,

– za najmanj 2 konja v okviru kmetije, v
višini 74.900 SIT/stojišče.

2. Sredstva se pri adaptacijah dodeli za
dodatno zgrajena stojišča za živali v najma-
njšem obsegu kot sledi:

– za najmanj 3 krave, v višini
42.800 SIT/stojišče,

– za najmanj 8 govejih pitancev in krav
dojilj, v višini 26.750 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 živali drobnice mlečnih
pasem, v višini 5.350 SIT/stojišče,

– za najmanj 10 živali drobnice mesnih
pasem, v višini 5.350 SIT/stojišče,

– za najmanj 2 plemenski svinji, v višini
16.050 SIT/stojišče,

– za najmanj 20 prašičev pitancev, v vi-
šini 10.000 SIT/stojišče,

– za najmanj 1 konja v okviru kmetije, v
višini 37.450 SIT/stojišče.

Višina sredstev znaša do 30% upraviče-
nih stroškov investicije, vendar ne več kot

znesek, ki bi ga dobili, če bi dodelili na
dodatno zgrajeno oziroma adaptirano stoji-
šče, znesek, ki je določen po prvi in drugi
alinei g) odstavka 3. člena tega pravilnika.

Med upravičene stroške investicij v no-
vogradnje oziroma adaptacije živinorejskih
objektov se štejejo stroški gradbeno-obrt-
nih del (stroški dela in materiala), stroški
strojnih in elektro instalacij (stroški dela in
materiala) ter stroški inženiringa in nadzora.

h) nakup opreme namakalnih sistemov:
– nakup opreme potrebne za namaka-

nje,
– kmetija ima najmanj 0,5 ha nasadov

oziroma 0,3 ha kmetijskih površin, na kate-
rih je vzpostavljena vrtnarska proizvodnja,

– za kupljeno opremo je zagotovljeno ko-
riščenje.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije.

Med upravičene stroške investicije se
štejejo stroški kupljene namakalne opreme.
Med upravičene stroške investicije se ne
štejejo stroški postavitve oziroma vgradnje
namakalne opreme.

j) spodbujanje ekološkega kmetovanja:
– prosilec je vključen v združenje ali

društvo, ki združuje ekološke kmetovalce,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vklju-

čeno v kontrolo vsaj še 3 leta od prejema
zadnje podpore.

Višina sredstev znaša do 100% upravi-
čenih stroškov ekološkega nadzora kmetij-
skih gospodarstev.

Med upravičene stroške se šteje strošek
ekološke kontrole kmetijskega gospodar-
stva, ki se izkaže z ustreznim računom.

k) spodbujanje premeščanja živinorejskih
kmetij iz mestnih jeder ter spodbujanje te-
hnološkega posodabljanja živinorejskih ob-
jektov:

– pri premestitvi živinorejske kmetije se
stalež živali ne zmanjša,

– živinorejska dejavnost na stari lokaciji
se prekine,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis,

– pozitivno mnenje Komisije za pripravo
predloga investicij v kmetijstvu,

– izkazana nujnost posodobitve živino-
rejske kmetije,

– izdelan elaborat tehnološke posodobi-
tve živinorejske kmetije.

Višina sredstev za premestitev oziroma
tehnološko posodobitev živinorejske kmeti-
je znaša do 10% vrednosti upravičenih stro-
škov investicije, oziroma največ 1,5 mio SIT.

Med upravičene stroške investicije se
štejejo stroški gradbeno-obrtnih del (stroški
dela in materiala), stroški strojnih in elektro
instalacij (stroški dela in materiala), stroški
opreme ter stroški inženiringa in nadzora.

l) spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– z adaptacijo se stalež živali ne zma-

njša,
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-

dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis,

– sredstev za urejanje hlevov s sistemom
izplakovanja se ne dodeli.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar ne
več kot znesek, ki ga dobimo, če bi dodelili
po 20.000 SIT na adaptirano stojišče za
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krave oziroma 15.000 SIT na stojišče za
bike oziroma telice. Višina sredstev je sora-
zmerna obsegu adaptacije hleva.

Med upravičene stroške se štejejo stro-
ški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in ma-
teriala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora.

m) spodbujanje urejanja starih, obstoje-
čih gnojišč:

– mnenje Krajevne skupnosti o predvi-
deni sanaciji,

– potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis,

– za gnojišča, ki so z gradbenim dovo-
ljenjem že predvidena v sklopu izgradnje
živinorejskega objekta, se sredstev ne do-
deli,

– ureditev gnojišča je skladna s predpisi
o graditvi tovrstnih objektov.

Višina sredstev znaša do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar naj-
več 2.000 SIT/m2

Med upravičene stroške se štejejo stro-
ški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in ma-
teriala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala) ter stroški inženi-
ringa in nadzora.

n) sofinanciranje analiz zemlje
– sofinancira se stroške izdelave kemij-

ske analize zemlje.
Višina sredstev znaša do 50% vrednosti

upravičenih stroškov.
Med upravičene stroške se šteje strošek

kemijske analize zemlje.
o) sofinanciranje stroškov zbiranja mleka
– sofinancira se strošek zbiranja mleka,
– pozitivno mnenje Komisije za pripravo

predloga investicij v kmetijstvu.
Višina sredstev znaša do 50% upraviče-

nih stroškov, na območjih z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejavnost oziroma do
40% upravičenih stroškov, na ostalih obmo-
čjih.

Med upravičene stroške pri sofinancira-
nju stroškov zbiranja mleka se štejejo stro-
ški zbiranja in transporta mleka od proizva-
jalca do mlekarne ter stroški organizacije
zbiranja.

Vloge za namene iz A sklopa tega razpi-
sa se vlaga na posebnem obrazcu, ki se ga
dobi v tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potr-

dilo matičnega urada o stalnem prebivališču
ali fotokopija osebne izkaznice z obeh stra-
ni ali fotokopija potnega lista (tč. a do n),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (tč. a do n),

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (tč.a do n),

– fotokopija katastrskega načrta s šrafi-
rano parcelo oziroma delom parcele, ki je
predmet zahtevka (tč. a do f),

– zemljiškoknjižni izpisek za parcele, ki
so predmet zahtevka. Zemljiškoknjižni izpi-
sek ne sme biti starejši od 6 mesecev (tč. a
do g in k do m),

– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja, tudi v primeru solastništva. V

primeru, da je solastnik zakonski partner
zadostuje pisno soglasje. Zakupna pogod-
ba mora biti sklenjena za najmanj 10 let (tč.
a do g in k do m),

– pisno soglasje solastnika oziroma za-
kupodajalca za izvedbo agromelioracije,
obnove oziroma ureditve zemljišča (tč. a do
e),

– mnenje KSS o upravičenosti investici-
je ter ocena možnosti preživetja kmetije (tč.
a do o),

– mnenje krajevne skupnosti o predvi-
deni sanaciji (tč. m),

– overjena kupna pogodba v primeru na-
kupa kmetijskih zemljišč – original na vpo-
gled (tč. f),

– računi za sadilni material (tč. a, b in e),
– računi za nakup opreme oziroma me-

hanizacije (tč. d in h),
– račun o plačilu nadzora ekološkega

kmetovanja (tč. j),
– račun o plačilu kemijske analize zem-

lje (tč. n),
– dovoljenje Zavoda za gozdove za po-

sege na površinah, ki so po katastrski kultu-
ri opredeljene kot gozd (tč. a do e),

– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
gradnjo pridobljeno v letih 2001 in 2002
(tč. g, k, l in m),

– dokaz o priglasitvi del oziroma lokacij-
sko dovoljenje, če gre za poseg v prostor
(tč. a do e),

– izjava Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje,
če agromelioracije, obnova oziroma uredi-
tev pomeni poseg v prostor in se opravlja na
površini 4 ha in več (tč. a do e),

– dokazilo o članstvu v društvu oziroma
združenju ekoloških kmetovalcev (tč. j),

– odločba upravne enote o prijavi obno-
ve vinograda in vpisu v register prideloval-
cev grozdja in vina (tč. a).

Agromelioracija, obnova oziroma uredi-
tev ne sme biti v nasprotju z občinskim pla-
nom, oziroma mora biti v skladu s prostor-
skim planom (če gre za poseg v prostor).
Občina Ajdovščina bo pri vseh vlogah pre-
verila ta pogoj in v primeru neizpolnjevanja
vlogo zavrnila.

B – subvencioniranje obrestne mere pri
kreditiranju investicij v objekte za kmetijsko
proizvodnjo, investicij v nakup mehanizaci-
je, investicij v dopolnilne dejavnosti in inve-
sticij v nakup kmetijskih zemljišč, v skupni
višini 7 mio SIT

a) za investicije za povečevanje prireje
mleka in mesa na kmetijah se obrestna me-
ra subvencionira pri bančnih kreditih:

– za novogradnje in adaptacije hlevov za
govedo, drobnico in konje, kjer je vrednost
investicije najmanj 2 mio SIT,

– za hlevsko in dvoriščno opremo (linija
molže, linija spravila krme in drugo),

– za novogradnje prašičjih objektov,
kombinirano z najmanj 10 plemenskimi svi-
njami in vzrejo mladičev,

– za novogradnje drugih živinorejskih ob-
jektov minimalnega obsega, najmanj za šte-
vilo živali, ki je opredeljeno za dodelitev pod-
por pri novogradnjah točke g) 3. člena tega
pravilnika.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije na območju
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost oziroma do 10% na ostalih območjih.

Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane
obrestne mere kreditom najetih v skladu s
tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicij pri no-
vogradnjah in adaptacijah hlevov se štejejo
stroški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in
materiala), stroški strojnih in elektro instala-
cij (stroški dela in materiala) ter stroški inže-
niringa in nadzora.

Upravičeni stroški investicij pri nakupu
hlevske in dvoriščne opreme se štejejo stro-
ški nakupa strojev oziroma opreme.

b) za investicije v posodabljanje strojne-
ga parka na kmetijah se obrestna mera sub-
vencionira pri bančnih kreditih:

– za nakup sodobnih kmetijskih traktor-
jev s štirikolesnim pogonom in varnostno
kabino,

– za nakup sodobnih strojev v poljedel-
stvu, travništvu, trajnih nasadih in vrtnarstvu,

– za nakup sodobne dvoriščne mehani-
zacije,

– za nakup opreme in strojnih linij za
predelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov
na domu.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije. Sredstva se
dodeli v obliki subvencionirane obrestne
mere kreditom najetih v skladu s tem pravil-
nikom.

Med upravičene stroške investicije pri
posodabljanju strojnega parka na kmetijah
se štejejo stroški nakupa strojev oziroma
opreme.

c) za investicije v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah se obrestna mera subvencioni-
ra pri bančnih kreditih:

– za investicije v posodabljanje in pove-
čevanje zmogljivosti stacionarnega in izlet-
niškega turizma na kmetijah,

– za investicije v posodabljanje in novo-
gradnje kleti in objektov, povezanih s pro-
dajo in promocijo vin,

– za investicije v skladiščne in hladilne ka-
pacitete za skladiščenje sadja in zelenjave,

– za investicije v objekte za predelavo
mleka, mesa in sadja na kmetijah,

– za investicije v sušilnice za mesne iz-
delke in sadje.

Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije na območju
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost oziroma do 10% na ostalih območjih.
Sredstva se dodeli v obliki subvencionirane
obrestne mere kreditom, najetih v skladu s
tem pravilnikom.

Med upravičene stroške investicije pri
investicijah v dopolnilne dejavnosti na kme-
tijah se štejejo stroški gradbeno-obrtnih del
(stroški dela in materiala), stroški strojnih in
elektro instalacij (stroški dela in materiala),
stroški opreme ter stroški inženiringa in nad-
zora.

d) za nakup kmetijskih zemljišč se obre-
stna mera subvencionira pri bančnih kredi-
tih pod naslednjimi pogoji:

– kmetija ima obdelana vsa svoja kmetij-
ska zemljišča,

– kupljeno kmetijsko zemljišče predstav-
lja povečanje površine obdelovalnih kmetij-
skih zemljišč kmetije,

– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo
uporabljalo za intenzivno kmetijsko pridela-
vo oziroma agromelioracijo, obnovo ali ure-
ditev.
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Višina sredstev znaša do 20% vrednosti
upravičenih stroškov investicije. Sredstva se
dodeli v obliki subvencionirane obrestne
mere kreditom najetih v skladu s tem pravil-
nikom.

Med upravičene stroške investicije spa-
da kupnina kmetijskega zemljišča.

Splošni pogoji
Višina kredita z bonificirano obrestno me-

ro, za investicije v skladu z nameni te točke
razpisa je največ 60% vrednosti upravičenih
stroškov investicije razen investicij v nakup
opreme za hlajenje in skladiščenje mleka,
pri katerih je višina kredita z bonificirano
obrestno mero do 100% vrednosti upravi-
čenih stroškov investicije.

Doba odplačevanja kredita je odvisna od
višine kredita, pri čemer je do višine kredita
1,5 mio SIT doba odplačevanja 3 leta, od
višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je
doba odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT je
doba odplačevanja 10 let.

Prosilci lahko pridobijo kredit z bonifici-
rano obrestno mero do tiste višine vrednosti
investicije, kot jo za posamezno proračun-
sko obdobje določi občinski svet.

Najvišja vrednost kredita z bonificirano
obrestno mero, ki ga investitor lahko prido-
bi je 10 mio SIT.

Jamstvo za vračilo kredita je zavarovanje
oziroma hipoteka, z izjemo kredita do višine
1 mio SIT, kjer je skladno s pogoji banke,
možnost zavarovanja kredita s poroki.

Enoletni moratorij odplačevanja kredita
pripada prejemnikom sredstev, ki pridobijo
kredit, višji od 3 mio SIT z dobo odplačeva-
nja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kredi-
tojemalcem subvencionira celotna obrestna
mera.

Doba za odplačevanje kreditov za nakup
premičnin (kmetijska oprema, mehanizacija)
je največ 5 let, za nakup oziroma izgradnjo
nepremičnin (stavbe, zemljišča) pa 10 let.

Potrebno dovoljenje za gradnjo je pri-
dobljeno v obdobju, ki ga natančneje dolo-
ča javni razpis.

Vloge za namene iz B sklopa tega razpi-
sa se vlaga na posebnem obrazcu, ki se ga
dobi v tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potr-

dilo matičnega urada o stalnem prebivališču
ali fotokopija osebne izkaznice z obeh stra-
ni ali fotokopija potnega lista (tč. a do d),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (tč. a do d),

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (tč.a do d),

– mnenje KSS o upravičenosti investici-
je ter ocena možnosti preživetja kmetije (tč.
a do d),

– poslovni načrt investicije za kredite v
višini 8 mio SIT in več (tč. a in c),

– ustrezno pravnomočno dovoljenje za
gradnjo, pridobljeno v letih 2001 in 2002
(tč a in c),

– izdelan program trženja proizvodov in
izjavo o zagotovitvi lastne surovine za izvaja-
nje dopolnilne dejavnosti (tč. c),

– predpogodba oziroma overjena kupna
pogodba v primeru nakupa kmetijskih zem-

ljišč, ki je sklenjena v letu 2001 ali 2002 –
original na vpogled (tč. d).

C – sofinanciranje namenov s področja
pospeševanja razvoja podeželja, povezanih
z razvojem kmetijstva, v skupni višini 6 mio
SIT

Sredstva za sofinanciranje programov
pospeševanja razvoja podeželja in razvoja
kmetijstva se dodeli za:

– delovanje društev, ki so neprofitna in
se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja po-
deželja ter kmetijstva,

– programe izobraževanja kmetijskih
proizvajalcev,

– programe obveščanja in informiranja
kmetijskih proizvajalcev,

– programe popularizacije kmetijstva ter
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.

Višina sredstev znaša do 40% upraviče-
nih stroškov izvedbe programa.

Med upravičene stroške spadajo stroški
pisarniškega materiala, stroški izobraževal-
nih gradiv, stroški strokovne literature, stro-
ški predavateljev ter demonstratorjev v okvi-
ru izobraževanj, stroški izdelave in distribu-
cije brošur letakov ter reklam.

Vloga se vloži v pisni obliki z naslednjimi
prilogami:

– statut društva oziroma združenja, za
druge pravne osebe potrdilo o registraciji
pravne osebe,

– utemeljitev projekta z opredelitvijo pri-
čakovanih rezultatov,

– izjava o prejetih sredstvih v preteklem
letu s stani Občine Ajdovščina.

Prejemniki sredstev za namene po točki
C tega razpisa so po izvedbi programa dol-
žni Občini Ajdovščina posredovati poročilo,
iz katerega morajo biti razvidni rezultati in
njihova realizacija v primerjavi s pričakova-
nimi rezultati.

D – sofinanciranje projektov za razvoj
turistične ponudbe na kmetijah, v skupni
višini 6 mio SIT

Pogoji za dodeljevanje sredstev za raz-
voj turistične ponudbe na kmetijah, ki se
dodelijo v nepovratni obliki so:

– dejavnost oziroma investicija zagotav-
lja polno zaposlitev vsaj enemu družinske-
mu članu,

– objekti zagotavljajo izvajanje dejavno-
sti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi,

– pridobljeno pravnomočno dovoljenje
za gradnjo v letih, ki jih natančneje določi
javni razpis,

– izdelan je program trženja storitev ozi-
roma proizvodov,

– izdelan je poslovni načrt investicije po
metodologiji Kmetijsko svetovalne službe,

– izdelan je finančni načrt dokončanja
investicije z oceno potrebnih vlaganj in z
dinamiko koriščenja sredstev,

– kmetijska dejavnost je dejavnost pro-
silca ter predstavlja vir dohodka njegove dru-
žine,

– prosilcem, ki že imajo vpeljano turi-
stično dejavnost oziroma kmečki turizem se
sredstev ne dodeli.

Kriteriji in merila za ocenjevanje prispe-
lih vlog:

– delež lastnih sredstev (ta kriterij se
ocenjuje na podlagi določil poslovnega na-
črta, za delež lastnih sredstev investitorja se
vzame procentualno razmerje med vrednos-

tjo razmerje med vrednostjo investicije in
deležem investitorja pri izvedbi celotne in-
vesticije, višji delež lastnih sredstev pomeni
višje število točk),

– faznost izvedbe oziroma stopnja reali-
zacije investicije (ta kriterij se ocenjuje na
podlagi določil finančnega načrta, iz katere-
ga je razvidno, do katere faze je investicija
izvedena, višja faza že izvedene investicije
prinese višje število točk),

– pristnost potrebne infrastrukture ter na-
ravnih, kulturnih in drugih znamenitosti (ta
kriterij se ocenjuje na podlagi ogleda komi-
sije, s katerim se oceni dostop do objekta,
tega objekta, parkirišča, bližina naravnih,
kulturnih in drugih znamenitosti, itd., višja
ocena prinese višje število točk),

– število ležišč za goste (ta kriterij se oce-
njuje na podlagi podatkov projektne doku-
mentacije dovoljenja za gradnjo, višje število
ležišč prinese višje število točk, število ležišč
mora biti v skladu z normativi določenimi za
opravljanje te dejavnosti na kmetijah),

– pričakovano število gostov in predvi-
deni ekonomski učinek naložbe (ocenjuje
se na podlagi določil poslovnega načrta in
programa trženja, boljša ocena donosnosti
pomeni višje število točk),

– prilagodljivost naložbe razmeram na tr-
gu, v okviru kmetijske dejavnosti (ta kriterij
se ocenjuje na podlagi ocene komisije in
izjave prosilca, ali je investicija take vrste,
da jo je v primeru spremenjenih razmer na
trgu možno preusmeriti v drugo dejavnost v
okviru kmetijske dejavnosti in s kakšnimi
stroški),

– dokumentirano finančno stanje investi-
torja (boljše finančno stanje pomeni višje
število točk),

– raznovrstnost in obseg obstoječe in
predvidene ponudbe (ta kriterij se ocenjuje
na podlagi podatkov iz poslovnega načrta in
izdelanega programa trženja, raznovrstnej-
ša ponudba prinese višje število točk).

Najboljša ocena za posamezen kriterij je
5 točk, najslabša pa 1 točko. Ocena posa-
meznega kriterija po vsaki posamezni vlogi
se izračuna po metodi linearne interpolaci-
je. Posamezen kriterij, ki ga ni mogoče oce-
niti, prejme 0 točk. V izbor se uvrstijo samo
tisti projekti, ki na ocenjevanju prejmejo vsaj
70% vsem možnih točk. Vsi ocenjevalni kri-
teriji so enakovredni.

Komisija za pripravo predloga investicij v
kmetijstvu izda na osnovi ogleda ter mnenja
Kmetijsko svetovalne službe mnenje. Nega-
tivno mnenje komisije je izločilni kriterij.
Mnenje komisije se upošteva tudi pri pripra-
vi predloga prejemnikov sredstev.

Višina sofinanciranja projektov namenjenih
razvoju turistične ponudbe na kmetijah po tem
pravilniku, znaša največ do 30% vrednosti
upravičenih stroškov investicije, vendar ne več
kot 3 mio SIT za posamezen projekt.

Med upravičene stroške se štejejo stro-
ški gradbeno-obrtnih del (stroški dela in ma-
teriala), stroški strojnih in elektro instalacij
(stroški dela in materiala), stroški opreme
ter stroški inženiringa in nadzora.

Vloge za namene iz D točke tega razpisa
se vlaga na posebnih obrazcih, ki se jih
dobi v tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, Ajdovščina. Vlogi morajo biti
priložene vse priloge, ki so zahtevane v raz-
pisni dokumentaciji.
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4. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstev

Za namene iz sklopa A do 31. 12. 2002.
Za namene iz sklopa B do 31. 12. 2002.
Za namene iz sklopa C do 31. 12. 2002.
Za namene iz sklopa D do 31. 12. 2002.
5. Rok v katerem morajo biti predložene

vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka

Vloge za namene iz A, B in D sklopa tega
razpisa morajo biti predložene na naslov: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovšči-
na, osebno ali priporočeno po pošti do najka-
sneje 23. avgusta 2002, v zapečatenem ovit-
ku, označenem z: »Ne odpiraj – prijava na
razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva«, na
ovitku mora biti tudi jasno označen natančen
namen na katerega se vloga nanaša.

Vloge iz C točke tega razpisa morajo biti
predložene na naslov: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, osebno ali
priporočeno po pošti v zapečatenem ovit-
ku, označenem s: »Prijava na razpis za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva«. Rok za oddajo
vlog ni predpisan.

6. Datum odpiranja vlog in rok v katerem
bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa

Odpiranje pravočasno prispelih vlog po
A, B in D točki tega razpisa bo 26. avgusta
2002 v prostorih Občine Ajdovščina. Odpi-
ranje vlog ni javno. Vloge iz C točke tega
razpisa se odpira ob prispetju in obravnava
na prvi naslednji seji Komisije za pripravo
predloga investicij v kmetijstvu. Prepozno
prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neus-
trezno opremljene se zavrže, neutemeljene
pa zavrne. Rok dopolnitve nepopolno pre-
dložene vloge je 15 dni od dneva prejema
poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem
roku ne dopolni se zavrže, neustrezno do-
polnjene pa zavrne.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
v roku 45 dni od dneva odpiranja vloge
oziroma v 15 dneh od dneva obravnave vlo-
ge pri Komisiji za pripravo predloga investi-
cij v kmetijstvu.

7. Prosilci morajo k vlogi priložiti vso z
razpisom zahtevano dokumentacijo, komi-
sija pa lahko zahteva dostavitev dodatne do-
kumentacije.

8. Občina Ajdovščina bo sredstva po tem
razpisu dodeljevala v skladu z določili Pra-
vilnika o dodeljevanju sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva.

9. Prejemniki sredstev bodo na podlagi
sklepa o dodelitvi sredstev sklenil pogodbo
z Občino Ajdovščina. S pogodbo bo natan-
čneje urejen način in pogoji koriščenja sred-
stev ter izplačilo le teh.

Občina Ajdovščina

Javne dražbe

Št. 170/2002 Ob-74334
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97) in v skladu z Uredbo o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in uredba Ur.l. RS, št.

61/99) ter sklepa Občinskega sveta obči-
ne Kungota na 25. redni seji občinskega
sveta z dne 10. 7. 2002 objavlja Občina
Kungota

javno dražbo
za prodajo nepremičnine in

nezazidanega stavbnega zemljišča
parc. št.: *106, 697/4, 697/6 – del,

793/5 – del, k.o. Zg. Kungota
1. Prodajalec: Občina Kungota, Plinto-

vec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.

št. *106, stanovanjsko stavbišče površine
168 m2 in dvorišče površine 387 m2 in ne-
zazidana stavbna zemljišča s parc.št. 697/4
površine 174 m2, del 697/6 površine 70 m2

in del parc.št. 793/5 površine 175 m2.Kom-
pleks se prodaja kot celota.

3. izklicna cena nepremičnine in nezazi-
danega stavbnega zemljišča iz 2. točke zna-
ša po cenilnem zapisniku sodno zapriseže-
nega cenilca Vogrin Dušana na dan 21. 6.
2002 in 4. 7. 2002 znaša 18,053.777 SIT.

4. Pogoji
Nepremičnina in nezazidano stavbno

zemljišče se nahaja v središču naselja Zg.
Kungota v k.o. Zg. Kungota v soseski indivi-
dualnih stanovanjskih hiš. Nepremičnina –
objekt je namenjena za poslovno dejavnost
in poselitev. Rok za sklenitev pogodbe o
oddaji nepremičnine in nezazidanega stav-
bnega zemljišča je 30 dni po pravnomoč-
nem sklepu komisije za izvedbo javne dra-
žbe za prodajo nepremičnine in nezazida-
nega stavbnega zemljišča.

5. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo po tej objavi ali oddajo v zaprti ovoj-
nici v sprejemni pisarni občinskega urada
15. dan do 12. ure, na naslov: Občina Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota z ozna-
ko “Ponudba za javno dražbo za oddajo ne-
premičnine in nezazidanega stavbnega zem-
ljišča v naselju »Zg. Kungota – Ne odpiraj!”

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.

6. Drugi pogoji:
– v javni dražbi lahko sodelujejo vse fi-

zične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS,

– nepremičnina in nezazidano stavbno
zemljišče je naprodaj po načelu “videno-ku-
pljeno”,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene.

7. Kavcijo v višini 10% od navedene iz-
klicne cene plačajo ponudniki na TRR Ob-
čine Kungota, št. 01255-0100008653.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnje-
na v roku 10 dni po končani izbiri.

8. Plačilni pogoji: kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe.

9. Odpiranje ponudb oziroma javna dra-
žba bo na naslovu: Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zgornja Kungota, istega dne
ob 13. uri.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti RS.

10. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala: višja cena za
nepremičnino in nezazidano stavbno zemlji-
šče.

11. Občina si pridržuje pravico, da z
nobenim prijavljenim ne sklene pogodbe,
kljub ustreznosti ponudbe.

12. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo na oddelku za okolje in
prostor Občine Kungota ali po telefonu
02/659-10-23 – Miran Zupe. Možen je tu-
di ogled nepremičnine in zemljišča po pred-
hodni najavi na Občini Kungota.

Občina Kungota

Št. 170/2002 Ob-74338
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97) in v skladu z Uredbo o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in uredba Ur. l. RS, št.
61/99), ter sklepa Občinskega sveta obči-
ne Kungota na 22. redni seji občinskega
sveta z dne 7. 2. 2002 in sklepa odbora za
gospodarstvo, varstvo in urejanje okolja z
dne 3. 7. 2002 objavlja Občina Kungota

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zg. Kungota.

2. Predmet prodaje je zazidano stavbno
zemljišče in kmetijska zemljišča v k.o. Slati-
na parc. št. *10 (ZKV 0029), stavbišče (sta-
novanjska hiša, gospodarski objekt in dr-
varnica) 470 m2, parc. št. 127/3 (ZKV
0029), pašnik 432 m2 in parc. št. 130/1
(ZKV 0029), sadovnjak 122 m2.

3. Izklicna cena zazidanega stavbnega
zemljišča iz 2. točke znaša 3,393.152,70
SIT, kmetijskega zemljišča pa 74.385 SIT
oziroma skupaj 3,467.537,70 SIT.

4. Pogoji: objekt – nepremičnina je vse-
ljena, zemljišče pa je namenjeno kmetijstvu.
Prodaja se skupno.

5. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo po tej objavi ali oddajo v zaprti ovoj-
nici v sprejemni pisarni občinskega urada
15. dan do 12. ure, na naslov: Občina Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota z oz-
nako “Ponudba za javno dražbo za oddajo
zazidanega stavbnega in kmetijskega zem-
ljišča v »Slatini« – Ne odpiraj!”.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujene cene za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
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čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.

6. Drugi pogoji:
– v javni dražbi lahko sodelujejo vse fi-

zične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene.

7. Kavcijo v višini 10% od navedene iz-
klicne cene plačajo ponudniki na TRR Ob-
čine Kungota, št. 01255-0100008653.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnje-
na v roku 10 dni po končani izbiri.

8. Plačilni pogoji: kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe.

9. Odpiranje ponudb oziroma javna dra-
žba bo na naslovu: Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zgornja Kungota, istega dne
ob 13. uri.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti RS.

10. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala: višja ponujena
cena.

11. Občina si pridržuje pravico, da z
nobenim prijavljenim ne sklene pogodbe,
kljub ustreznosti ponudbe.

12. Vsa dodatna pojasnila dobijo intere-
senti na referatu za okolje in prostor Občine
Kungota pri Miranu Zupe, tel.
02/659-10-23.

Občina Kungota

Št. 170/2002 Ob-74340
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, 44/97) in v skladu z Uredbo o odpro-
daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 52/98 in uredba Ur. l. RS, št. 61/99)
ter sklepa Občinskega sveta občine Kungo-
ta na 22 redni seji občinskega sveta z dne
7. 2. 2002 in sklepa odbora za gospodar-
stvo, varstvo in urejanje okolja z dne 3. 7.
2002 objavlja Občina Kungota

javno dražbo
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča za izgradnjo enodružinskih

stanovanjskih hiš v naselju
»FC3 Svečina»

1. Prodajalec: Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zg. Kungota.

2. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče s skupno površino 4.223 m2. Kom-
pleks se prodaja kot celota ali posamezno
po parcelah in predstavlja: nezazidano stav-
bno zemljišče parc. št. 231/7 v izmeri
799 m2, parc. št. 231/8 v izmeri 842 m2,
parc. št. 231/9 v izmeri 875 m2, parc. št.
231/10 v izmeri 788 m2 in parc. št. 231/11
v izmeri 919 m2 v k.o. Slatinski dol.

3. Izklicna cena nezazidanega stavbne-
ga zemljišča iz 2. točke znaša po cenilnem

zapisniku sodno zapriseženega cenilca Vo-
grin Dušana na dan 24. 1. 2002
10,550.109 SIT za celotno zemljišče s po-
vršino 4.223 m2. V slučaju posamezne pro-
daje parcel znaša izklicna cena
2.498 SIT/m2. V ceni ni zajeta komunalna
opremljenost zemljišča in plačilo spremem-
be namembnosti kmetijskega zemljišča.

4. Pogoji
Stavbno zemljišče se nahaja v naselju

Svečina v k.o. Slatinski dol in je namenjeno
za izgradnjo stanovanjskih hiš. Rok za skle-
nitev pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča
je 30 dni po pravnomočnem sklepu komisi-
je za izvedbo javne dražbe za prodajo stav-
bnega zemljišča za izgradnjo stanovanjskih
hiš.

Pričetek gradnje je možen v letu 2002.
Investitor si bo sam uredil vso upravno

tehnično dokumentacijo.
5. Interesenti naj svoje pisne ponudbe

pošljejo po tej objavi ali oddajo v zaprti ovoj-
nici v sprejemni pisarni občinskega urada
15. dan do 12. ure, na naslov: Občina Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, z oz-
nako “Ponudba za javno dražbo za oddajo
zemljišča v naselju »Svečina« – ne odpi-
raj!”.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujene cene za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-

kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.

6. Drugi pogoji:
– v javni dražbi lahko sodelujejo vse fi-

zične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene.

7. Kavcijo v višini 10% od navedene iz-
klicne cene plačajo ponudniki na TRR Ob-
čine Kungota, št. 01255-0100008653.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnje-
na v roku 10 dni po končani izbiri.

8. Plačilni pogoji: kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe.

9. Odpiranje ponudb oziroma javna dra-
žba bo na naslovu Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zgornja Kungota, istega dne
ob 13. uri.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti RS.

10. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala: višja cena za m2

zemljišča
11. Občina si pridržuje pravico, da z

nobenim prijavljenim ne sklene pogodbe,
kljub ustreznosti ponudbe.

12. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
kakor tudi geodetske priloge, ter prostor-
ske prevere, lahko interesenti dobijo na od-
delku za okolje in prostor Občine Kungota
ali po telefonu 02/659-10-23 – Miran Zu-
pe. Na vpogled je prostorska preveritev in
možnost ogleda zemljišča, po predhodni na-
javi na Občini Kungota. Vsa razpisna doku-
mentacija se dobi na občinskem uradu Ob-
čine Kungota.

Občina Kungota

Razpisi delovnih
mest

Št. 67/2002 Ob-74432
Razpisna komisija nadzornega sveta

Študentske organizacije Univerze v Mari-
boru za imenovanje direktorja ŠOUM na
podlagi 2. člena Pravilnika o postopku ime-
novanja in razrešitve direktorja Študentske
organizacije Univerze v Mariboru z dne 11.
februarja 2002 izdaja naslednji razpis za
imenovanje

direktorja študentske organizacije
Univerze v Mariboru

1. Izdajatelj razpisa: Študentska organi-
zacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska
cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljnjem be-
sedilu: ŠOUM).

2. Predmet razpisa: kandidatura za di-
rektorja ŠOUM za mandatno dobo štirih
let.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandi-
dat: kandidati morajo imeti najmanj visoko
izobrazbo pravne, ekonomske ali organi-
zacijske smeri in 3 leta delovnih izkušenj
na mestu s podobnimi odgovornostmi in
pooblastili.

4. Vsebina pisne kandidature: pisna
kandidatura obsega osebne podatke (ime,
priimek, matična številka, davčna številka,
datum in kraj rojstva, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, drugi podatki) in
dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogo-
jev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahte-
vana dokazila v skladu z razpisnim obraz-
cem; pisna kandidatura se izpolni na za to
predpisanem obrazcu, ki je opredeljen v
8. točki tega razpisa.

5. Rok za prijavo: rok za prijavo na raz-
pis je 16. avgust 2002.

6. Naslov za pošiljanje kandidatur: kan-
didati naj pošljejo izpolnjen razpisni obra-
zec s prilogami s priporočeno pisemsko
pošiljko na naslov: Študentska organizaci-
ja Univerze v Mariboru, Gosposvetska ce-
sta 83, 2000 Maribor, s pripisom: ¨Ne
odpiraj – razpis za direktorja ŠOUM¨

7. Prevzem razpisnega obrazca: kandi-
dati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob
delavnikih v tajništvu ŠOUM (med 10. in
12. uro), Gosposvetska cesta 83, 2000
Maribor.

9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.

Študentska organizacija
Univerze v Mariboru
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Št. 54-02 Ob-74134

Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Luče
77, 3334 Luče razpisuje prosta delovna
mesta:

– dve učiteljici razrednega pouka za
določen čas od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003
s polnim delovnim časom,

– dve učiteljici razrednega pouka za
nedoločen čas od 1. 9. 2002 s polnim
delovnim časom,

– pomočnico vzgojiteljice za nedolo-
čen delovni čas od 1. 9. 2002 s polnim
delovnim časom,

– pomočnico vzgojiteljice za določen
čas od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003 s polo-
vičnim delovnim časom.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja. Prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v
8 dneh po objavi razpisa na naslov šole. O
izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v
zakonitem roku.

Osnovna šola Blaža Arniča Luče

Ob-74263

Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj, Ka-
juhova 8, 3325 Šoštanj, razpisuje prosta
delovna mesta

1. učitelja matematike in fizike
– za določen čas, s polnim delovnim

časom (nadomeščanje por.d.)
2. učitelja matematike in fizike
– za določen čas, s krajšim delovnim

časom
3. delavec v računovodstvu
– za določen čas, s krajšim delovnim

časom.
Začetek dela je 2. 9. 2002.
Kandidati pod št.: 1., 2. morajo izpol-

njevati pogoje, določene z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja; kandidati pod št.: 3. pa morajo imeti
V. ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske
smeri, s poznavanjem dela v računovod-
stvu in dobrim znanjem dela z računalni-
kom v okviru programov (Word, Exel,
Quatro-Pro, Internet).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
gornji naslov.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v za-
konitem roku.

Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj

Št. 19/02 Ob-74264

Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta
v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji, raz-
pisuje prosto delovno mesto

– učitelja matematike in fizike
za določen čas – do 31. 8. 2003 (na-

domeščanje delavke na porodniškem do-
pustu), s polnim delovnim časom.

Pričetek dela: 1. 9. 2002.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in do-
kazila pošljite v 8 dneh na naslov šole.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.

Osnovna šola
Ljubno ob Savinji

Druge objave

Ob-74130
Na podlagi Zakona o telekomunikacijah – Ztel – 1 (Uradni list RS, št. 30/01) Telekom

Slovenije, d.d., objavlja
dopolnilo cenika storitev za zakup kapacitete podatkovnih vodov.
1. S 1. 8. 2002 se cenam za Zakup prenosne hitrosti nacionalnega dela mednarodne-

ga voda z Bosno in Hercegovino doda cena za hitrost 34 Mbit/s, ki znaša:

Zakup prenosne hitrosti nacionalnega Cena brez davka Cena z davkom
dela mednarodnega voda z Bosno in
Hercegovino:
– 34 Mbit/s mesečno 8,170.000,00 9,804.000,00

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-74237
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za okolje, prostor in energijo, Du-
najska 48, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-
00.

2. Predmet razpisa je informativno zbi-
ranje prijav za občasno strokovno sve-
tovanje v obdobju 2002 in 2003 na po-
dročju spremljanja in nadzora izvajanja
projektov s področja okolja oziroma rav-
nanja z odpadki: “Saniranje neurejenih
odlagališč in starih bremen ter nadgrad-
nja sistema ravnanja z odpadnimi olji”.

3. Strokovno svetovanje bo obsegalo v
povprečju predvideno število 120 ur letno
na kandidata in bo obsegalo predvsem pri-
pravo, spremljanje in nadzor izvajanja pro-
jektov s področja saniranja neurejenih odla-
gališč in starih bremen ter nadgradnje siste-
ma ravnanja z odpadnimi olji v Sloveniji in
sicer v okviru naslednjih sklopov:

– sklop 1: odlagališče nevarnih odpad-
kov Metava,

– sklop 2: odlagališča gudrona v Pesni-
ci, Studencih in Bohovi,

– sklop 3: odlagališče Globovnik,
– sklop 4: sanacija odlagališč komunal-

nih odpadkov in
– sklop 5: nadgradnja sistema ravnanja

z odpadnimi olji,
in posebej znotraj tudi:
– pomoč pri izvedbi oddaje javnih naro-

čil (npr. priprava projektnih nalog, ocena
ponudb ipd.),

– spremljanje izvajanja posameznih sklo-
pov, in

– ostale naloge v zvezi s tem.
4. Zahtevani pogoji, znanja, izkušnje in

usposobljenost kandidatov za občasna stro-
kovna svetovanja:

4.1 univerzitetna izobrazba, z znanjem
angleškega jezika in

s poznavanjem:
– slovenske zakonodaje na področjih

okolja in ravnanja z odpadki, sofinanciranja
s sredstvi javnih financ, t.j. Proračuna Re-
publike Slovenije in Občinskih proračunov;

– evropske zakonodaje in smernic za im-
plementacijo okoljskih standardov (Direktiv)
na področjih ravnanja z odpadki;

– sodobnih tehnologij sistemov ravnanja
z odpadki, ki ustrezajo okoljskim standar-
dom EU;

– metodologij vrednotenja okoljskih ek-
sternih stroškov in koristi in oportunitetnih
stroškov investicijskih projektov na podro-
čjih ravnanja z odpadki;

z izkušnjami:
– pri pripravi investicijskih programov,

skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila inve-
sticijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99), za investicijske projekte
ravnanja z odpadki;

– pri projektiranju objektov (izdelavi
pred-investicijskih, investicijskih študij, idej-
nih projektov, projektov za pridobitev grad-
benega dovoljenja in izvedbo) okoljske ko-
munalne infrastrukture na področjih ravna-
nja z odpadki;

– pri optimizaciji različnih tehnoloških re-
šitev za sisteme ravnanja z odpadki;

– pri projektantskem nadzoru izgradnje
investicijskih projektov na področju ravna-
nja z odpadki;

– pri pripravi mednarodnih razpisov po
pravilih programov sofinanciranja Evropske
komisije (Phare, ISPA);

– pri izdelavi “cost-benefit” analiz (vre-
dnotenje eksternih stroškov in koristi in
oportunitetnih stroškov) za investicijske pro-
jekte ravnanja z odpadki;

izkazovanje usposobljenosti:
– univerzitetna diploma (npr. gradbene

smeri, kemije ali kemijske tehnologije ali
kemijskega inženirstva, ali drugega tehnič-
nega področja);

– 10 let delovnih izkušenj na področju
izdelave investicijske in druge projektne do-
kumentacije s področja okoljske problema-
tike in ravnanja z odpadki;

– strokovni izpit in članstvo v Zbornici
inženirjev in tehnikov (zaželjeno);

– odgovorni projektant investicijskih pro-
jektov sistemov okoljske komunalne infras-
trukture ravnanja z odpadki v obdobju zad-
njih 4 let (zaželjeno).

Na informativno zbiranje prijav za obča-
sno strokovno svetovanje se lahko prijavijo
vse fizične osebe z državljanstvom Republi-
ke Slovenije, ki morajo pri prijavi predložiti
tudi izjavo – soglasje delodajalca, da se
strinja z njihovim sodelovanjem na razpisa-
nih nalogah za občasno strokovno svetova-
nje na Ministrstvu za okolje, prostor in ener-
gijo v letih 2002 in 2003. Vloga mora vse-
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bovati podatke o zgoraj navedenih znanjih,
izkušnjah in usposobljenostih kandidata ter
kratek življenjepis.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
bo z izbranimi kandidati sklepalo pogodbe
o delu ali avtorske pogodbe za vsako obča-
sno svetovanje posebej. Za strokovna sve-
tovanja je v letih 2002 in 2003 okvirno pred-
videnih 15 milijonov SIT.

Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako
»Ne odpiraj prijava za razpis – občasno stro-
kovno svetovanje v letih 2002 in 2003« mo-
rajo kandidati dostaviti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, naj-
kasneje do 16. 8. 2002, ne glede na vrsto
prenosa, do 12. ure. Vloge bo po preteku
tega roka odprla strokovna komisija in o
izbiri kandidate obvestila najkasneje v 15
dneh po končanem odpiranju.

Podrobnejše informacije: Dušan Marc,
tel. 01/ 478-73-06, elektronska pošta:
dusan.marc@gov.si.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Ob-74182
ŠC za pošto, ekonomijo in telekomuni-

kacije, Višja strokovna šola za poštni pro-
met in telekomunikacije, Ljubljana, Celjska
16, vabi k sodelovanju

pogodbene predavatelje za izvajanje
višješolskega strokovnega izobraževanja

v programu: Telekomunikacije
za predmet: Gradniki telekomunikacij-

skih sistemov I.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na

osnovi določil Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja, Pravilni-
ka o postopku za pridobitev naziva predava-
telj višje strokovne šole, Odredbe o izobraz-
bi predavateljev in drugih strokovnih delav-
cev v višjem strokovnem izobraževanju ter
kriterijev za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev/biografija, dokazila o izobrazbi in stro-
kovnih referencah za področje prijave, poš-
ljite na naslov: Višja strokovna šola za tele-
komunikacije, Celjska 16, 1101 Ljubljana,
s pripisom: Prijava na razpis, najkasneje do
20. 8. 2002.

ŠC za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije

Višja strokovna šola za poštni
promet in telekomunikacije

Ljubljana

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 321-314/93-148 Ob-74266
Upravna enota Gornja Radgona izdaja

po uradni dolžnosti, ter na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-1/2002-0202024 Ob-74192
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se

vzamejo pravila Sindikata podjetja Certus
Ptuj, Puhova ul. 14, 2250 Ptuj;

– naziv pravil: pravila Sindikata podjetja
Certus Ptuj;

– ime sindikata: Sindikat delavcev pro-
meta in zvez Slovenije – Sindikat podje-
tja Certus Ptuj,

– sedež sindikata: Puhova ul. 14, 2250
Ptuj,

– kratica sindikata: Sindikat podjetja
Certus Ptuj, ZSSS.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 100.

3. Matična številka Sindikata delavcev
prometa in zvez Slovenije, Sindikata podje-
tja Certus Ptuj je: 1590855.

Št. 028-4/2002-0202024 Ob-74193
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti

pravila Sindikata organizacije Valido
d.o.o. Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 75, se vzamejo iz hram-
be z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.

Št. 028-9/2002-3 Ob-74109
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, Izpostava Center, z dnem 5. 7. 2002

sprejme v hrambo statut z nazivom Pravila o
delovanju sindikata zdravstva in socialnega
varstva Slovenije v zavodu in ga vpiše v evi-
denco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 281 za sindikat z imenom: Sindi-
kat zdravstva in socialnega varstva Slo-
venije, Zavod za oskrbo na domu, krati-
co: SZSVS “ZOD”, matično številko:
1160095 in sedežem: Ambrožev trg 7,
Ljubljana.

Št. 02801-5/2002 Ob-74110
1. V evidenco statutov sindikatov, vode-

no pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 92,
kamor je vpisan Sindikat podjetja Cestno
podjetje Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Ce-
lje, se z dne 8. 7. 2002 vpiše sprememba
imena sindikata.

Novo ime sindikata je: Sindikat CM
Celje d.d., VOC Celje, d.d., Varclean
Celje, d.o.o. in Projektiva - Inženiring
Celje, d.d., s sedežem: Lava 42, 3000
Celje.

2. Pravila za delovanje sindikata CM Ce-
lje d.d., VOC Celje d.d., Varclean Celje
d.o.o. in Projektiva - Inženiring Celje, d.d.,
ki so jih dne 18. 2. 2002 sprejeli člani IO na
razširjeni seji, se hranijo pri Upravni enoti
Celje.

3. Za identifikacijo se uporabi matična
številka 1229656.

4. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
se nadomesti odločba Upravne enote Celje
št. 02801-092/93 z dne 21. 10. 1993.

Ob-74400
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti

pravila Sindikata Službe družbenega knji-
govodstva v Republiki Sloveniji, Podruž-
nice Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno števiko 23, se vzamejo iz hram-
be z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-74133

Ime javnega glasila: Radio Krško.
Izdajatelj: Puntar d.o.o., Cesta krških žr-

tev 135, 8270 Krško.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: Puntar Marin-
ka, Anke Salmičeve 73, 8273 Leskovec pri
Krškem.

Direktorica: Marinka Puntar.

Ob-74429

Ime medija: Unikat.
Izdajatelj: Freising d.o.o., Mestni trg 20,

4220 Škofja Loka.
Ime in priimek fizične osebe, ki ima več

kot 5% delež kapitala: Franc Bogataj, Stara
cesta 27, Škofja Loka.

70/00, v nadaljevanju ZUP), v zadevi dena-
cionalizacije Simonič Johan, Weitersfeld 14,
Avstrija, naslednji sklep:

1. Za vračilo nepremičnin, ki so bile od-
vzete Žunko Tereziji parc. št. *39, 153/1,
153/2, 154/1, 154/2, 151, 152 k.o. Vra-
tja vas, za katere je podal zahtevo za dena-
cionalizacijo dne 8. 6. 1993 Simonič Jo-
han, Weitersfeld 14, Mureck, Avstrija takrat
po pooblaščenki odv. Danici Hojs-Hočevar,
Kerenčičeva 3, Gornja Radgona, ki pa je
med postopkom denacionalizacije umrl,
upravnemu organu pa niso znani njegovi
pravni nasledniki, glede na to, da gre za
avstrijskega državljana, se postavi začasni
zastopnik Vidka Šajhar, Pintaričeva ul. 1,
Gornja Radgona.

2. Začasni zastopnik, naveden v 1. točki
tega sklepa se imenuje samo v upravni za-
devi izdaje odločbe o vračilu odvzetih ne-
premičnin in se ne sme uporabiti za druge
namene iz tega sklepa.

3. Začasni zastopnik je dolžan stranke
oziroma pravne naslednike, takoj ko je to
objektivno možno obvestiti o upravni zade-
vi, ki teče pri Upravni enoti Gornja Radgo-
na.

4. Začasni zastopnik ima v postopku ozi-
roma pri dejanju za katerega je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika.
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Objave gospodarskih
družb

Ob-74138

Po pooblastilu prodajalcev objavlja dru-
žba Gemis d.o.o.

javno prodajo
poslovnih deležev naslednjih družb:
1. Gemis d.o.o., Cesta prvih borcev 11,

8250 Brežice. Na prodaj so deleži družbe v
skupni višini 55%, in sicer 11 deležev po
5%. Najmanjša ponudbena cena, ki jo bo
prodajalec obravnaval, je 15 mio SIT za en
delež po 5%.

2. Region d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice. Na prodaj so deleži družbe v
skupni višini 25%, in sicer 5 deležev po 5%.
Najmanjša ponudbena cena, ki jo bo proda-
jalec obravnaval, je 12 mio SIT za en delež
po 5%.

Ponudbe naj vsebujejo ponudbeno ce-
no in način plačila. Oddane morajo biti v
roku 14 dni od te objave na naslov: Gemis
d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Breži-
ce, s pripisom: Ne odpiraj - Ponudba za
nakup poslovnih deležev.

Prodajalec ni obvezen sprejeti nobene
ponudbe. Ostale informacije dobite na tel.
07/49-66-551 (Danijela Kolan).

Gemis d.o.o.
direktor

mag. Vojko Bibič

Št. 34/02 Ob-74262

Družba Metalka Zastopstva Holding d.d.
Ljubljana, Dalmatinova 2, na podlagi 182.
ter 309. člena in nad ZGD, 18. člena
4. točke in 50. člena Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev ter 4.4. člena statuta dru-
žbe, dne 2. 4. 2002 sprejetega sklepa
skupščine družbe o povečanju osnovnega
kapitala družbe z novimi vložki in dne 11. 7.
2002 sprejetega sklepa nadzornega sveta
objavlja

ponudbo
za vpis in vplačilo novih delnic doseda-

njim delničarjem ter objavlja izdajo novih
delnic z naslednjimi pogoji:

1. Izdajatelj delnic: Metalka Zastopstva
Holding d.d. Ljubljana, Dalmatinova 2 (v na-
daljevanju: MZH).

2. Osnovne informacije o izdaji delnic:
Metalka Zastopstva Holding izdaja 750 na-
vadnih imenskih delnic 2. izdaje. Skupna
nominalna vrednost celotne izdaje je
6,000.000 SIT. Nominalna cena delnice
znaša 8.000 SIT. Prodajna cena delnice
znaša 8.000 SIT.

3. Opis ponujenih delnic: navedene imen-
ske delnice 2. izdaje so označene s serijski-
mi številkami od B001 do B750. Vodijo se v
dematerializirani obliki, delničarjem pa se na
njihovo zahtevo izdajo potrdila.

Navadna delnica 2. izdaje MZH na ime
daje njenemu imetniku pravico do:

– enega glasu pri glasovanju na skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, ki je

namenjen za plačilo dividend,
– v primeru likvidacije pravico do sora-

zmernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.

Delnice 2. izdaje MZH se glasijo na ime
ter se z njimi ne sme trgovati na organizira-
nem trgu vrednostnih papirjev niti jih kako
drugače javno ponujati. Delnice 2. izdaje
tvorijo isti razred z delnicami 1. izdaje.

4. Način izplačila dividend: dividenca na
delnice MZH se bo izplačevala enkrat letno,
in sicer s pričetkom izplačila najkasneje v
roku 30 dni po izvedeni redni skupščini del-
ničarjev, ki sprejme sklep o delitvi dividend.

5. Vpisovanje in vplačevanje delnic: del-
nice se prično vpisovati in vplačevati dne
1. 8. 2002.

Skupni rok za vpis in vplačilo delnic je
3 mesece od datuma pričetka vpisa.

Vpisovanje in vplačevanje bo predhodno
zaključeno v primeru, da bodo vpisane in
vplačane vse izdane delnice iz 2. točke te-
ga sklepa.

Delnice se vpisujejo na podlagi ponud-
be dosedanjim delničarjem, ki bodo pre-
vzeli vse delnice.

Delnice se lahko vplačujejo le v gotovini.
Delnice se vpisujejo pri Metalki Zastop-

stva Holding d.d. Ljubljana, Dalmatinova 2,
in sicer v tajništvu družbe v 3. nadstropju
poslovne stolpnice Metalke in vplačujejo na
transakcijski račun družbe pri NLB
02923-0010711656, najkasneje do pre-
teka roka določenega v tem sklepu.

6. Rok vrnitve vplačil: v primeru, da ne bi
prišlo do izdaje, se bodo vplačila vrnila naj-
kasneje v roku 15 dni od ugotovitvenega
sklepa skupščine.

7. Način objave izdaje delnic: ta sklep
se objavi v Uradnem listu RS.

O sklepu se v skladu s 50. členom Za-
kona o trgu vrednostnih papirjev obvesti
Agencija za trg vrednostnih papirjev.

8. Postopek razdelitve in izročitve del-
nic: vpisane in vplačane delnice se bodo
vodile v dematerializirani obliki pri KDD. Del-
ničarjem se na njihovo zahtevo izdaja potr-
dila v roku 15 dni po preteku roka za vpiso-
vanje in vplačevanje delnic.

9. Prednostna pravica obstoječih delni-
čarjev: obstoječi delničarji imajo prvih 30 dni
razpisanega roka prednostno pravico vpisa
in vplačila delnic 2. izdaje v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu dru-
žbe. Po preteku tega roka prevzamejo ob-
stoječi delničarji še nevpisane oziroma nev-
plačane delnice neodvinso od dotedanjega
deleža v osnovnem kapitalu.

Metalka
Zastopstva Holding d.d., Ljubljana

Uprava družbe
direktor Jože Oblak

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-74159
Skladno z določilom 454. člena Zako-

na o gospodarskih družba in na podlagi
določil 437. člena Zakona o gospodarskih
družbah pod 6. točko dnevnega reda spre-
jetih sklepov skupščine družbe Inženiring
biro, družba za inženiring in projektiranje,
d.o.o., Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor,
z dne 27. 6. 2002, direktor družbe objav-
lja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini

54,790.000 SIT se zaradi sporazumnega
izstopa družbenikov z dne 30. 7. 2002 zma-
njša za 5,550.000 SIT; kar je enako nomi-
nalni vrednosti poslovnih deležev družbeni-
kov, ki izstopajo; tako, da novi osnovni kapi-
tal družbe znaša 49,240.000 SIT.

Osnovi kapital družbe se zmanjša ta-
ko, da se družbenikom sorazmerno z nji-
hovimi poslovnimi deleži v strukturi osnov-
nega kapitala družbe izvrši izplačilo spo-
razumno dogovorjene višine vrednosti nji-
hovih poslovnih deležev v 8 dneh po vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala družbe v
sodni register.

Družba poziva vse morebitne upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe
Inženiring biro d.o.o., Vita Kraigherja 10,
2000 Maribor.

Inženiring biro d.o.o.
poslovodstvo – direktor

Zvonimir Trstenjak

Št. 1632/2002 Ob-74194
Na podlagi 437. v zvezi s 454. členom

zakona o gospodarskih družbah direktor dru-
žbe Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 27, Radovljica (v nadaljnjem besedilu:
Komunala Radovljica, d.o.o.), vpisana v re-
gistru pravnih oseb Okrožnega sodišča v Kra-
nju, št. vl. 064/10005600, objavlja na 9.
seji skupščine Komunale Radovljica d.o.o.,
Radovljica, z dne 24. 6. 2002 sprejeti

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe Komunala Radovljica, d.o.o.
Osnovni kapital družbe Komunala Ra-

dovljica, d.o.o. Radovljica, ki znaša po sta-
nju na dan sprejema tega sklepa
147,901.777,40 SIT, se zmanjša za
69,957.540,71 SIT tako, da po izvršenem
zmanjšanju znaša 77,944.236,69 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de zaradi izstopa družbenikov Občine Bled
in Občine Bohinj iz družbe Komunala Ra-
dovljica d.o.o., Radovljica, po sklepu 8. re-
dne skupščine z dne 24. 4. 2002.

Direktor družbe Komunala Radovljica
d.o.o., Radovljica, skladno z določbami za-
kona o gospodarskih družbah poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.
Komunala Radovljica d.o.o., Radovljica
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Ob-74417
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe AAS d.o.o., Ljubljana, z
dne 31. 5. 2002 direktor družbe objavlja v
skrajšanem besedilu

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

13,504.000 SIT, se zmanjša nominalno za
9,435.000 SIT, tako da po zmanjšanju zna-
ša 4,069.000 SIT.

Upnike pozivamo, da se zglasijo na se-
dežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zma-
njšanjem osnovnega kapitala družbe.

AAS d.o.o., Ljubljana
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-74275
Popravek

V objavi sklica 8. skupščine delni-
čarjev, objavljene v Uradnem listu RS,
št. 59 z dne 5. 7. 2002 Ob-73530 se
popravi 4.2. točka, ki se pravilno glasi:

Točka 4.2. Bliančni dobiček po stanju
31. 12. 2001 in ne 31. 1. 2001.

SVEA Lesna industrija d.d.
Zagorje ob Savi

Ob-74416
Upravi družb Kmetijski kombinat Ptuj

d.d., Muzejski trg 2, 2250 Ptuj in Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, v skladu
z določili 516. člena ZGD obveščata delni-
čarje obeh družb, da je za sredo, 28. avgu-
sta 2002 ob 9. uri sklicana

skupščina
delniške  družbe Perutnina Ptuj d.d.,

in v sredo 28. avgusta 2002 ob 17. uri
sklicana

skupščina
delniške  družbe Kmetijski kombinat

Ptuj d.d.
Na prej navedenih skupščinah bodo del-

ničarji obravnavali in odločali o predlogu skle-
pov za združitev obeh navedenih družb, ki se
izvede s pripojitvijo  družbe Kmetijski kombi-
nat Ptuj d.d. k  družbi Perutnina Ptuj d.d.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih infor-
mativnih pisarn za izvedbo skupščine obeh
družb v skladu z objavljenimi sklici skupščin
v dnevniku Večer in Uradnem listu RS za
družbo Kmetijski kombinat Ptuj d.d., dne
19. julija 2002 in v dnevniku Večer za  druž-
bo Perutnina Ptuj d.d., dne 19. julija 2002.

Delničarje obeh navedenih družb v skla-
du z določili 516. člena Zakona o gospo-
darskih  družbah obveščamo, da sta upravi
družb, ki se združujeta, predložili pristojne-
mu Okrožnemu sodišču na Ptuju, dne
17. julija 2002, pogodbo o pripojitvi, ki sta
ju pred tem pregledala nadzorna sveta obeh
družb in pripojitveni revizor.

Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
družb Kmetijski kombinat Ptuj, poljedelstvo,
govedoreja, prašičereja, proizvodnja krmil,
vinarstvo, trgovina, d.d., Muzejski trg 2
2250 Ptuj in Perutnina Ptuj, reja perutnine,
proizvodnja krmil, perutninskega mesa in
izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva
10, 2250 Ptuj, za poslovna leta 2000,
1999, 1998, v skladu z določilom 64. čle-
na ZGD zaključno poročilo, katerega se-
stavni del so tudi revidirani računovodski
izkazi obeh družb za poslovno leto 2001 po
stanju na dan 31. 12. 2001, zaključno po-
ročilo po stanju prevzete  družbe na dan
obračuna združitve, to je 1. 1. 2002, poro-
čilo uprav navedenih družb o pripojitvi, revi-
zijsko poročilo o pripojitvi, poročilo nadzor-
nih svetov družb v skladu z določili 514.a
člena ZGD. Vsa gradiva so delničarjem na
vpogled v skladu z objavljenimi sklici skup-
ščin.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posre-
doval pisno zahtevo za dostavo prepisa li-
stin iz prejšnjega odstavka, bo uprava naj-
kasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z dolo-
čili 4. odstavka 516. člena ZGD.

Kmetijski kombinat Ptuj d.d.
uprava – generalni direktor

mag. Alojz Erlač
Perutnina Ptuj d.d.

uprava – predsednik uprave
dr. Roman Glaser

Ob-74418
Upravi družb Jata d.d., Hladilniška 34,

1000 Ljubljana in Perutnina Ptuj d.d., Potr-
čeva 10, 2250 Ptuj, v skladu z določili 516.
člena ZGD obveščata delničarje obeh
družb, da je v ponedeljek, 26. avgusta 2002
ob 13. uri, sklicana

skupščina
delniške  družbe Perutnina Ptuj d.d.
in v torek 27. avgusta 2002 ob 17. uri

sklicana

skupščina
delniške  družbe Jata d.d.

Na prej navedenih skupščinah bodo del-
ničarji obravnavali in odločali o predlogu
sklepov za združitev obeh navedenih družb,
ki se izvede s pripojitvijo  družbe Jata d.d. k
družbi Perutnina Ptuj d.d.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v prostorih infor-
mativnih pisarn za izvedbo skupščine obeh
družb v skladu z objavljenimi sklici skupščin
v dnevniku Finance in v Uradnem listu RS za
družbo Jata d.d., dne 19. julija 2002 in v
dnevniku Večer za  družbo Perutnina Ptuj
d.d. dne 19. julija 2002.

Delničarje obeh navedenih družb v skla-
du z določili 516. člena Zakona o gospo-
darskih  družbah obveščamo, da sta upravi
družb, ki se združujeta, predložili pristojne-
mu Okrožnemu sodišču na Ptuju dne 17. ju-
lija 2002 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju pred
tem pregledala nadzorna sveta obeh družb
in pripojitveni revizor.

Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju

družb Jata, Proizvodna in trgovska  družba
d.d., Hladilniška pot 34, 1000 Ljubljana in
Perutnina Ptuj, reja perutnine, proizvodnja
krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgo-
vina in storitve d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
za poslovna leta 2000, 1999, 1998, v skla-
du z določilom 64. člena ZGD zaključno
poročilo, katerega sestavni del so tudi revi-
dirani računovodski izkazi obeh družb za
poslovno leto 2001 po stanju na dan
31. 12. 2001, zaključno poročilo po stanju
prevzete  družbe na dan obračuna združi-
tve, to je 1. 1. 2002, poročilo uprav nave-
denih družb o pripojitvi, revizijsko poročilo
o pripojitvi, poročilo nadzornih svetov družb
v skladu z določili 514.a člena ZGD. Vsa
gradiva so delničarjem na vpogled v skladu
z objavljenimi sklici skupščin.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posre-
doval pisno zahtevo za dostavo prepisa li-
stin iz prejšnjega odstavka, bo uprava naj-
kasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z dolo-
čili 4. odstavka 516. člena ZGD.

Jata d.d.
uprava – generalni direktor

Ivo Puhar, dr. vet. med.
Perutnina Ptuj d.d.

uprava – predsednik uprave
dr. Roman Glaser

Ob-74295
Na podlagi točke C in Č, sedmega po-

glavja statuta  družbe Kmetijski kombinat Ptuj,
d.d. in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih  družbah sklicuje uprava  družbe

5. skupščino
delniške  družbe Kmetijski kombinat

Ptuj, d.d.,
ki bo v sredo, 28. avgusta 2002, v pro-

storih Vinskega hrama, Vinarski trg 1, na
Ptuju, s pričetkom ob 17. uri, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gor-
jup in verifikacijska komisija v sestavi: pred-
sednika Milana Tetičkoviča in dveh prešte-
valk Martine Jakomini in Ide Krajnc.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Šoemen.

2. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto 2001 in revidiranih računovod-
skih in konsolidiranih računovodskih izka-
zov  družbe za poslovno leto 2001; pred-
stavitev pisnega poročila nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila, s
stališčem do revizijskih poročil in o načinu
in obsegu preverjanja vodenja  družbe med
poslovnim letom 2001; obravnava predloga
za razporeditev bilančnega dobička; razpra-
va in podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa št. 2.1: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se bilančni dobiček, ki znaša
142,846.507,24 SIT v skladu s sedmim
odstavkom 228. člena ZGD prerazporedi v
druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa št. 2.2: skupščina se
seznani s predstavitvijo letnega poročila za
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poslovno leto 2001 in revidiranimi računo-
vodskimi in konsolidiranimi računovodskimi
izkazi  družbe za poslovno leto 2001.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o rezultatih preveritve letne-
ga poročila, s stališčem do revizijskega po-
ročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja  družbe med poslov-
nim letom 2001.

V skladu z 282.a členom ZGD skupšči-
na potrjuje in odobri delo uprave in nadzor-
nega sveta v poslovnem letu 2001 in jima
podeljuje razrešnico.

3. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi delniške  družbe Kmetijski kombi-
nat Ptuj d.d., k  družbi Perutnina Ptuj d.d.

Predlog sklepa št 3.1: skupščina daje
soglasje k pripojitvi delniške  družbe Kmetij-
ski kombinat Ptuj, poljedelstvo, govedoreja,
prašičereja, proizvodnja krmil, vinarstvo, tr-
govina d.d., Muzejski trg 2, 2250 Ptuj, kot
prevzete  družbe k  družbi Perutnina Ptuj,
reja perutnine, proizvodnja krmil, perutnin-
skega mesa in izdelkov, trgovina in storitve
d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, kot
prevzemne  družbe. Obračunski dan pripo-
jitve je 1. 1. 2002.

Skupščina potrdi poročilo uprav o pripo-
jitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizor-
ja in poročilo nadzornega sveta o pregledu
nameravane pripojitve.

Predlog sklepa št 3.2: skupščina daje
soglasje k Pogodbi o pripojitvi delniške
družbe Kmetijski kombinat Ptuj, d.d., k
družbi Perutnina Ptuj d.d.

Sklep začne veljati, ko sprejmeta pogod-
bo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz prvega odstavka sklepa pod točko
3.2 dnevnega reda. Podpisan predlog po-
godbe o pripojitvi v notarskem zapisu je
priloga in sestavni del tega sklepa.

Predlog sklepa št 3.3: za zastopnika za
prevzem delnic v postopku pripojitve se v
skladu z določili pripojitvene pogodbe ter
521/2 člena Zakona o gospodarskih  druž-
bah in na podlagi 75/7 člena Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih ime-
nuje KDD Centralna klirinško depotna  druž-
ba d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa št 3.4: skupščina poo-
blašča nadzorni svet, da skladno z veljavni-
mi odločitvami sodišča in drugih organov,
če je to potrebno, prilagodi na skupščini
sprejete sklepe tako, da se bo pripojitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se v primeru, da pripojitev ne
bo vpisana do 31. 12. 2002 za pregled
računovodskih izkazov  družbe Kmetijski
kombinat Ptuj d.d., za leto 2002 imenuje
pooblaščena revizijska  družba prevzemne
družbe, ki jo bo skupščina delniške  družbe
Perutnina Ptuj d.d., imenovala za to poslov-
no leto.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v tajništvo uprave  družbe Kmetijski kom-
binat Ptuj d.d., Muzejski trg 2, 2250 Ptuj in
ki so vpisani v delniško knjigo  družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

O sklepih pod točkami 1, 2 in 4 dnevne-
ga reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov. Za sklepe pod točko 3 dnevnega
reda pa s tremi četrtinami pri odločanju za-
stopanega osnovnega kapitala.

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  družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 30 minut za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, ki vključuje: letno poročilo o poslova-
nju  družbe za leto 2001, revidirane računo-
vodske in konsolidirane računovodske izka-
ze  družbe, poročilo nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila s stali-
ščem nadzornega sveta do revizijskega po-
ročila in o načinu in obsegu preverjanja vo-
denja  družbe med poslovnim letom 2001
so na vpogled v informativni pisarni  družbe.

Delničarje  družbe v skladu z določili
516. člena Zakona o gospodarskih  druž-
bah tudi obveščamo, da sta upravi družb, ki
se združujeta, predložili pristojnemu Okrož-
nemu sodišču na Ptuju dne 18. 7. 2002
pogodbo o pripojitvi, ki sta ju pred tem pre-
gledala nadzorna sveta obeh družb.

Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
družb Kmetijski kombinat Ptuj d.d. in Perut-
nina Ptuj d.d., za poslovna leta 2000, 1999,
1998, v skladu z določilom 64. člena ZGD
zaključno poročilo navedenih družb po sta-
nju na dan 31. 12. 2001, zaključno poročilo
po stanju prevzete  družbe na dan obračuna
združitve, to je 1. 1. 2002, poročilo uprav
navedenih družb o pripojitvi, revizijsko poro-
čilo o pripojitvi, poročilo nadzornih svetov
družb v skladu z določili 514.a člena ZGD.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled vsak
delovni dan od objave tega vabila dalje od
10. do 13. ure, v informativni pisarni  družbe.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posre-
doval pisno zahtevo za dostavo prepisa li-
stin iz prejšnjega odstavka, bo uprava naj-
kasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z dolo-
čili četrtega odstavka 516. člena ZGD.

Kmetijski kombinat Ptuj d.d.
uprava – generalni direktor:

mag. Alojz Erlač

Ob-74434
Na podlagi točke 7.3 statuta družbe

JATA d.d. in v skladu z določbami zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava druž-
be

8. skupščino
delniške družbe Jata d.d.,

ki bo v torek, 27. avgusta 2002, v pro-
storih sejne sobe na sedežu uprave družbe,
Hladilniška 34, 1000 Ljubljana, s pričet-
kom ob 17. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine izvoli Nevena Tea Gor-
jup in verifikacijska komisija v sestavi: pred-
sednika Janeza Mihelčiča in dveh prešte-
valcev Lucije Plešic in Dušana Bosnarja.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Miro
Košak.

2. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto 2001 in revidiranih računovod-
skih in konsolidiranih računovodskih izka-
zov družbe za poslovno leto 2001; predsta-
vitev pisnega poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila, s sta-
liščem do revizijskih poročil in o načinu in
obsegu preverjanja vodenja družbe med po-
slovnim letom 2001; obravnava predloga
za razporeditev bilančnega dobička; razpra-
va in podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa št. 2.1:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-

nju nadzornega sveta se bilančni dobiček,
ki znaša 584.705.133,81 SIT v skladu s
sedmim odstavkom 228. člena ZGD pre-
razporedi v druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina se seznani s predstavitvijo let-

nega poročila za poslovno leto 2001 in revi-
diranimi računovodskimi in konsolidiranimi
računovodskimi izkazi družbe za poslovno
leto 2001.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o rezultatih preveritve letne-
ga poročila, s stališčem do revizijskega po-
ročila in o načinu in obsegu preverjanja
spremljanja vodenja družbe med poslovnim
letom 2001.

V skladu z 282.a členom ZGD skupšči-
na potrjuje in odobri delo uprave in nadzor-
nega sveta v poslovnem letu 2001 in jima
podeljuje razrešnico.

3. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
pripojitvi delniške družbe Jata d.d. k družbi
Perutnina Ptuj d.d.

Predlog sklepa št. 3.1:
Skupščina daje soglasje k pripojitvi del-

niške družbe Jata proizvodna in trgovska
družba d.d., Hladilniška pot 34, 1000 Ljub-
ljana, kot prevzete družbe k družbi Perutni-
na Ptuj, reja perutnine, proizvodnja krmil,
perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in
storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj
kot prevzemne družbe. Obračunski dan pri-
pojitve je 1. 1. 2002.

Skupščina potrdi poročilo uprav o pripo-
jitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizor-
ja in poročilo nadzornega sveta o pregledu
nameravane pripojitve.
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Predlog sklepa št. 3.2:
Skupščina daje soglasje k Pogodbi o

pripojitvi delniške družbe Jata, d.d. k družbi
Perutnina Ptuj d.d.

Sklep začne veljati, ko sprejmeta pogod-
bo o pripojitvi v predlaganem besedilu obe
družbi iz prvega odstavka sklepa pod točko
3.2 dnevnega reda. Podpisan predlog po-
godbe o pripojitvi v notarskem zapisu je
priloga in sestavni del tega sklepa.

Predlog sklepa št. 3.3:
Za zastopnika za prevzem delnic v po-

stopku pripojitve se v skladu z določili pri-
pojitvene pogodbe ter 521/2 člena zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi 75/7
člena zakona o nematerializiranih vredno-
stnih papirjih imenuje KDD Centralna klirin-
ško depotna družba d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa št. 3.4:
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da

skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni
register.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se v primeru, da pripojitev ne
bo vpisana do 31. 12. 2002 za pregled
računovodskih izkazov družbe Jata d.d. za
leto 2002 imenuje pooblaščena revizijska
družba prevzemne družbe, ki jo bo skupšči-
na delniške družbe Perutnina Ptuj d.d. ime-
novala za to poslovno leto.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v tajništvo uprave družbe Jata d.d., Hla-
dilniška pot 34, 1000 Ljubljana in ki so
vpisani v delniško knjigo družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovni-
cami.

O sklepih pod točkami 1, 2 in 4 dnevne-
ga reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov. Za sklepe pod točko 3 dnevnega
reda pa s tremi četrtinami pri odločanju za-
stopanega osnovnega kapitala.

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 družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 30 minut za prvim sklicem z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina

veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, ki vključuje: letno poročilo o poslova-
nju družbe za leto 2001, revidirane računo-
vodske in konsolidirane računovodske izka-
ze družbe, poročilo nadzornega sveta o re-
zultatih preveritve letnega poročila s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in o načinu in obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2001
so na vpogled v informativni pisarni družbe.

Delničarje družbe v skladu z določili 516.
člena zakona o gospodarskih družbah tudi
obveščamo, da sta upravi družb, ki se zdru-
žujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu
sodišču na Ptuju dne 18. 7. 2002 pogodbo
o pripojitvi, ki sta ju pred tem pregledala
nadzorna sveta obeh družb.

Na sedežu obeh družb je delničarjem na
vpogled tudi naslednje gradivo: pripojitvena
pogodba, letni obračun in poročilo o stanju
družb Jata d.d. in Perutnina Ptuj d.d. za
poslovna leta 2000, 1999, 1998, v skladu
z določilom 64. člena ZGD zaključno poro-
čilo navedenih družb po stanju na dan
31. 12. 2001, zaključno poročilo po stanju
prevzete družbe na dan obračuna združitve,
to je 1. 1. 2002, poročilo uprav navedenih
družb o pripojitvi, revizijsko poročilo o pri-
pojitvi, poročilo nadzornih svetov družb v
skladu z določili 514.a člena ZGD. Vsa gra-
diva so delničarjem na vpogled vsak delovni
dan od objave tega vabila dalje od 10. do
13. ure v informativni pisarni družbe.

Vsakemu delničarju, ki bo upravi posre-
doval pisno zahtevo za dostavo prepisa li-
stin iz prejšnjega odstavka, bo uprava naj-
kasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z dolo-
čili četrtega odstavka 516. člena ZGD.

Jata d.d.
Uprava – generalni direktor

Ivo Puhar, dr. vet. med.

Ob-74151
Na podlagi 24. člena Statuta Commerce

d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje

7. skupščino
 družbe Commerce d.d.

ki bo v ponedeljek, 26. avgusta 2002
ob 14. uri, na sedežu  družbe, Ljubljana,
Einspielerjeva 6, v Galeriji Commerce.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, predstavitev notarja ter izvolitev pred-
sednika in preštevalca glasov.

Direktor  družbe otvori skupščino in ugo-
tovi sklepčnost.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Simon Jeglič.

Za preštevalca glasov se izvolita: Mateja
Stanič Rudolf in Darja Štembal.

2. Spremembe statuta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se sprejme naslednji sklep: sprejmejo se
predlagane spremembe statuta  družbe, kot
je objavljeno v gradivu. Uprava je zadolžena
za izdelavo prečiščenega besedila statuta.

3. Spremembe poslovnika o delu skup-
ščine.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: sprejmejo se
predlagane spremembe poslovnika o delu
skupščine, kot je objavljeno v gradivu. Upra-
va je zadolžena za izdelavo prečiščenega
besedila poslovnika.

4. Pridobivanje lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se sprejme naslednji sklep: skupščina poo-
blašča upravo  družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobrobit  družbe kupi lastne
delnice  družbe s tem, da:

a) najnižja prodajna cena delnic ne sme
biti nižja od 1.800 SIT za delnico, najvišja
prodajna cena delnic pa ne sme biti višja od
2.100 SIT za delnico,

b) skupni nominalni znesek kupljenih la-
stnih delnic ne sme presegati 10% osnov-
nega kapitala,

c) se oblikuje rezerve za namen nakupa
lastnih delnic v ustrezni višini v skladu s
predpisi,

d) pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe velja 18 mesecev od dneva spreje-
ma tega sklepa.

5. Letno poročilo, uporaba bilančnega
dobička za leto 2001 in podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

A) Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nega poročila.

B) Na predlog uprave in nadzornega sve-
ta se sprejme naslednji sklep: sprejme se
uporaba bilančnega dobička za leto 2001,
in sicer:

Bilančni dobiček v znesku
151,672.418,48 SIT, se uporabi za:

– izplačilo dividend v višini 25,251.320
SIT,

– oblikovanje drugih rezerv v višini
126,421.098,48 SIT.

Razdelitev se opravi po stanju na dan
31. 12. 2001. Do izplačila dividende so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delni-
ško knjigo na dan 26. 8. 2002. Dividende
se izplačajo v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini.

C) Na predlog uprave in nadzornega sve-
ta se sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju in članom nad-
zornega sveta  družbe za poslovno leto
2001.

6. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se sprej-

me naslednji sklep: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2002 se imenuje
revizijska hiša Rödl & Partner, Družba za
revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Dunaj-
ska 129, Ljubljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, z letnim

poročilom, mnenjem neodvisnega revizorja
in poročilom nadzornega sveta ter s predla-
ganimi spremembami statuta in poslovnika
o delu skupščine  družbe, je delničarjem na
vpogled na sedežu  družbe, v pisarni št.
424, od sklica skupščine dalje, vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi  družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan 23. 8.
2002, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in glaso-
valna pravica

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki naj-
kasneje tri dni pred skupščino pisno prijavi-
jo svojo udeležbo ter deponirajo pooblasti-
la.

Galerija Commerce bo v ta namen odpr-
ta pol ure pred začetkom zasedanja. Prijav-
ljeni delničarji in njihovi pooblaščenci se iz-
kažejo z identifikacijskim dokumentom, za-
stopniki pravnih oseb pa z izpisom iz sodne-
ga registra ter s podpisom potrdijo svojo
prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne ob 14.30, v istih prostorih. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Commerce, d.d., Ljubljana
direktor Jože Kaplan

Ob-74152
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in točke 7.3. in 7.4 točke
Statuta delniške  družbe Murka trgovina in
storitve d.d. Lesce, sklicuje uprava

5. sejo skupščine
 družbe Murka Lesce, d.d.,

ki bo v petek, 23. avgusta 2002 ob 13.
uri, na sedežu  družbe v Lescah, Alpska 45,
sejna dvorana, 2. nadstropje.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočega skupščini izvoli dr. Drago Du-
brovski in imenuje verifikacijska komisija.
Seji prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz
Kranja.

2. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom za poslovno
leto 2001 in s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2001.

Skupščina upravi in nadzornemu svetu
družbe podeli razrešnico za poslovno leto
2001.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta  družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta  družbe skupščina spre-
jema predlagane spremembe in dopolnitve
Statuta delniške  družbe Murka Lesce, d.d.,
ki se nanašajo na uskladitev statuta  družbe
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
ZGD-F.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko  družbo

za leto 2002 imenuje revizijska hiša
ITEO-Abeceda, d.o.o. Ljubljana.

V primerih organiziranega zbiranja poo-
blastil mora biti pooblastilo sestavljeno skla-
dno z Zakonom o prevzemih.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi  družbe. Delničarji in
njihovi pooblaščenci naj svojo udeležbo na
skupščini prijavijo pisno upravi  družbe naj-
kasneje tri dni pred sejo.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci prevzamejo ob prijavi
udeležbe ob prihodu na skupščino, vsaj pol
ure pred zasedanjem skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ob napovedani ure ne bo
sklepčna, bo zasedanje skupščine eno uro
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na
ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
utemeljene in obrazložene nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi  družbe v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Gradivo za skupščino – revidirano letno
poročilo za poslovno leto 2001, poročilo
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila za poslovno leto 2001 in predlog spre-
memb in dopolnitev statuta delniške  druž-
be Murka Lesce, d.d. – je na vpogled delni-
čarjem na sedežu  družbe, vsak dan od 12.
do 14. ure, od dneva objave sklica do seje
skupščine.

Murka Lesce, d.d.
uprava  družbe

Ob-74172
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

na podlagi 7.3. točke Statuta delniške  druž-
be Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje

7. skupščino
delniške  družbe Minervo d.d.,

Ljubljana,
ki bo v petek, 23. 8. 2002 ob 12. uri, v

sejni sobi Geološkega zavoda Slovenije, Di-
mičeva 14, Ljubljana (6. nadstropje).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške  družbe,

ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnev-
nim redom in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1/1: skupščina  druž-
be ugotavlja, da je prisotnih .....% glasov
zastopanega osnovnega kapitala, kar po-
meni, da je skupščina sklepčna.

Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se
seznani z dnevnim redom.

Skupščini  družbe prisostvuje notar Miro
Košak iz Ljubljane.

Predlog sklepa št. 1/3: za preštevalca
glasov se imenujeta:

1. Grbić Katarina,
2. Vuk Igor iz podjetja RR&CO. d.o.o

2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d., Ljubljana.

Skupščino  družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 27. 6.
2002, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju  družbe za leto 2001, z revidira-
nimi računovodskimi izkazi in Poslovnim po-
ročilom uprave  družbe za poslovno leto
2001.

3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d., Ljubljana.

Skupščino  družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 27. 6.
2002, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju skupine Minervo d.d., Ljubljana,
za leto 2001, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poroči-
lom uprave skupine Minervo d.d., Ljubljana,
za poslovno leto 2001.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001 in podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
letnega poročila se ugotovi:

Bilančni dobiček za leto 2002 po stanju
na dan 31. 12. 2001 zanaša
536,598.788,21 SIT.

Del bilančnega dobička v višini
24,785.000 SIT se nameni za izplačilo divi-
dend, kar predstavlja 50 SIT bruto na delni-
co.

Dividende se izplačajo: iz prenesenega
dobička iz leta 1998 v višini: 4,091.855,95
SIT in iz dela prenesenega dobička iz leta
1999 v višini 20,693.114,05 SIT.

Pri izračunu izplačila dividend lastne
delnice niso udeležene pri izplačilu, zato
se odštejejo od stanja v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine, ostalim delni-
čarjem pa se za toliko sorazmerno zviša
izplačilo.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so lastniki delnic na dan zasedanja skupšči-
ne najkasneje v 60 dneh po sprejemu skup-
ščinskega sklepa. O preostalem delu bilan-
čnega dobička v višini 511,813.788,21 SIT
bo odločeno v naslednjih letih.

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta  družbe v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

5. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa št. 5/1: na predlog upra-

ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se sprejmejo spremembe statuta 1. v
predloženem besedilu.

Predlog sklepa št. 5/2: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se sprejmejo spremembe statuta 2. v
predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja  družbe Mi-
nervo d.d., Ljubljana in za skupino Minervo
d.d., za leto 2002 imenuje revizijska hiša,
EOS Revizija d.o.o., Ljubljana.

7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo  družbe, da lahko po svojem preu-
darku in v dobrobit  družbe kupi lastne del-
nice  družbe, s tem, da:

a) najvišja nakupna cena ne sme prese-
gati knjigovodske vrednosti delnice na dan
odkupa, najnižja pa ne manj kot 1.500
SIT/delnico,
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b) skupni nominalni znesek kupljenih del-
nic ne sme presegati 10% osnovnega kapi-
tala,

c) pooblastilo tega sklepa velja 18 me-
secev od dneva sprejema sklepa,

d) pri nakupu lastnih delnic se predku-
pna pravica izključi.

Uprava lahko lastne delnice  družbe
nameni za izplačila nagrad upravi in nad-
zornemu svetu ali za nadaljnjo prodajo za-
poslenim v  družbi ali z njo povezanih
družb.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe.

Vir za oblikovanje lastnih delnic so rezer-
ve za lastne deleže.

8. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu  družbe v letu
2002.

Uprava podaja informacijo o poslovni po-
litiki, poslovanju in gospodarskem načrtu v
letu 2002.

9. Obravnava in določitev sejnine za čla-
ne nadzornega sveta  družbe.

Predlog sklepa: skupščina  družbe dolo-
či sejnino članom nadzornega sveta v višini:

– 123.000 SIT bruto za predsednika,
– 102.000 SIT bruto za člane.
10. Seznanitev skupščine z imenova-

njem predstavnikov sveta delavcev v nad-
zorni svet.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev dne 4. 3. 2002 v nadzorni svet ime-
noval Pajtak Vladimira in Đuranović Vojina,
kot predstavnika delavcev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 20. 8. 2002 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu  družbe v Ljubljani, Di-
mičeva 14 in so na dan zasedanja skupšči-
ne vpisani v centralni register pri KDD. Poo-
blastila za zastopanje se ob prijavi predajo v
hrambo upravi  družbe.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu  družbe – tajniš-
tvo, soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana,
vsak delovni dan v tednu med 10. in 12.
uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vsto-
pnica za udeležbo na skupščini.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo  druž-
be.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 14. uri, v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Minervo d.d., Ljubljana
uprava – direktor

Otmar Vrabič, univ. dipl. inž. rud.

Ob-74173
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške

družbe Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d., Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje
uprava  družbe

6. redno skupščino  družbe
Saturnus Orodjarna in

strojegradnja d.d., Litostrojska 40,
ki bo v torek, 27. avgusta 2002 ob

9. uri, na sedežu  družbe v Ljubljani, Li-
tostrojska 40.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli Draga Trbanca;
za preštevalca glasov pa Brigito Andoljšek
in Darjo Okorn.

Skupščini bo prisostvovala notarka Mari-
na Ružič Tratnik iz Ljubljane.

2. Bilančni dobiček in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 10. junij 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001,

b) skupščina ugotavlja, da  družba ni iz-
kazala bilančnega dobička,

c) skupščina podeljuje upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za poslovno leto
2001.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: za revidiranje let-
nega poročila za poslovno leto 2002 se
imenuje revizorsko hišo Pricewaterhouse-
Coopers d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.

4. Sprejem sklepa o likvidaciji  družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: nad go-
spodarsko  družbo Saturnus Orodjarna in
strojegradnja d.d., Litostrojska 40, Ljublja-
na se uvede postopek prostovoljne likvida-
cije.

Sklep o prostovoljni likvidaciji je sprejela
skupščina na predlog uprave in nadzornega
sveta.

Razlog za prenehanje je prerazporeditev
vseh zaposlenih ter premoženja gospodar-
ske  družbe Saturnus Orodjarna in stroje-
gradnja d.d. na matično  družbo TCG UNI-
TECH Lth – ol d.o.o., Vincarje 2, Škofja
Loka in s tem povezano dejansko preneha-
nje opravljanja gospodarske dejavnosti.

Upniki morajo prijaviti svoje terjatve v ro-
ku 60 dni od objave sklepa.

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Borisa Rakarja, Podlubnik 158, Škofja Lo-
ka.

Če ob prvem sklicu skupščine ni dose-
žena sklepčnost, se skupščina ponovi iste-
ga dne ob 10. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.

Skupščine  družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji  družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
fizične osebe vsebovati ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poo-

blastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, firmo in sedež ter podpis in žig poo-
blastitelja.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. V sprejemni pisarni so
udeleženci dolžni podpisati seznam prisot-
nih delničarjev oziroma pooblaščencev.

Gradivo za skupščino je od objave te-
ga sklica skupščine dalje na vpogled del-
ničarjem v tajništvu direktorja  družbe na
naslovu: Litostrojska 40, Ljubljana, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure. V gradivu
se nahaja revidirano letno poročilo in pi-
sno mnenje nadzornega sveta o poslov-
nem poročilu.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu  družbe.

Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d.

direktor Boris Rakar, inž. str.

Št. 2002-057 Ob-74174

Uprava delniške  družbe Inženiring IBT
Ljubljana, d.d., Proletarska 4, Ljubljana, skli-
cuje

skupščino  družbe
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.,

ki bo 27. 8. 2002 ob 9. uri na sedežu
družbe na Proletarski 4 v Ljubljani z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev in ime-
novanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine in člane komisije za preštevanje gla-
sov se imenuje predlagane kandidate.

2. Uporaba bilančnega dobička  družbe
in odločanje o podelitvi razrešnice nadzor-
nemu svetu in upravi  družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta  družbe ostane bilančni
dobiček  družbe za leto 2001 nerazpore-
jen.

Skupščina podeli razrešnico nadzorne-
mu svetu in upravi  družbe.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: zmanjša se osnovni ka-
pital  družbe za znesek 11,364.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom in razveljavitvijo 11.364 lastnih
delnic  družbe. Po tako izvedenem zma-
njšanju osnovnega kapitala bo  družba ime-
la osnovni kapital v višini 22,671.000 SIT,
ki bo razdeljen na 22.671 navadnih delnic
v nominalni višini 1.000 SIT za delnico
družbe.

4. Sklep o izbrisu in razširitvi dejavnosti
družbe.

Predlog sklepa: izbriše se naslednja de-
javnost  družbe:
74.202 Prostorsko planiranje in urbani-

stično načrtovanje.
Razširi se dejavnost  družbe z naslednjo

dejavnostjo:
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74.202 Prostorsko, urbanistično in krajin-
sko načrtovanje.

5. Sprejem novega besedila statuta del-
niške  družbe.

Predlog sklepa: sprejme se besedilo no-
vega statuta  družbe po predlogu uprave.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim poo-
blastilom.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% osnovnega kapitala  družbe.

Kolikor na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena potrebna večina za sklepanje, se
ponovni sklic skupščine opravi istega dne
ob 10. uri v istih prostorih. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta, je po objavi sklica skupščine delni-
čarjem na vpogled na sedežu  družbe vsak
delavnik med 10. in 12. uro.

IBT Ljubljana, d.d.
direktor

Iztok Berčič

Ob-74175
Na podlagi točk 7.2., 7.3. in 7.4. Statu-

ta delniške  družbe SM Savinjska trgovska
družba d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih  družbah uprava sklicuje

X. skupščino
delniške  družbe SM Savinjska

trgovska  družba d.d.,
ki bo v četrtek, 22. avgusta 2002, s pri-

četkom ob 12. uri, v prostorih notarja Sreč-
ka Gabrila, Savinjska cesta 20, Žalec, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa uprave: izvoli se s strani
uprave predlaganega predsednika skupšči-
ne in preštevalce glasov. Ugotovi se sklep-
čnost skupščine. Seji prisostvuje vabljeni
notar Srečko Gabrilo.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2001
skupaj s stališčem nadzornega sveta do re-
vizijskega poročila ter razrešnica članom
uprave in nadzornega sveta.

Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila  družbe za poslovno leto 2001, pozitiv-
nim stališčem nadzornega sveta do revizij-
skega poročila in potrditvijo letnega poroči-
la za poslovno leto 2001. V skladu z določi-
lom 282. a člena Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima za leto 2001 tudi podelju-
je razrešnico.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta  družbe v be-
sedilu, ki je sestavni del tega sklepa. Na

podlagi sprejetih sprememb statuta se do-
loči prečiščeno besedilo statuta z vsebino,
ki je sestavni del tega sklepa.

4. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sejnina za člane nadzornega sveta
znaša za vsako sejo 220 EUR, za predsed-
nika oziroma člana, ki nadomestuje pred-
sednika nadzornega sveta pa 270 EUR ne-
to, preračunano v tolarje po srednjem teča-
ju Banke Slovenije na dan izplačila sejnine.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vidiranje računovodskih izkazov  družbe SM
Savinjska trgovska  družba, d.d. Žalec, za
leto 2002 se imenuje pooblaščeno revizij-
sko  družbo ITEO-Abeceda d.o.o. iz Ljublja-
ne.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu  družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno na dan zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. Glasuje se z glasov-
nicami, razen za 1. točko dnevnega reda, o
kateri se odloča z javnim glasovanjem z dvi-
gom rok.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu delniške  družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki
pod pogojem, da je najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine pisno prijavljena njihova
udeležba pri upravi na sedežu  družbe.

Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot la-
stniki delnic  družbe pri KDD – Centralni
klirinško depotni  družbi, d.d. Ljubljana naj-
kasneje 10 dni pred dnem izvedbe skupšči-
ne.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
in pred začetkom zasedanja skupščine pri-
javijo pri upravi zaradi potrditve prisotnosti
in prevzema gradiva, potrebnega za glaso-
vanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci se ob prijavi izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, zakoniti za-
stopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

SM Savinjska trgovska  družba, d.d.
uprava  družbe

Št. 1241 Ob-74176
Uprava  družbe na podlagi 285. člena

Zakona o gospodarskih  družbah in točke
9.3.3. statuta  družbe sklicuje

8. sejo skupščine
delniške  družbe Lisca d.d., modna

oblačila Sevnica,
ki bo 23. 8. 2002 ob 12. uri na sedežu

družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje dveh preštevalcev gla-
sov in določitev notarja.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
preštevalca glasov ter določi notarja.

2. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta  družbe Li-
sca d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta  družbe Lisca
d.d..

3. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah Poslovnika o delu
skupščine  družbe Lisca d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve Poslovnika o delu
skupščine  družbe Lisca d.d.

4. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2001 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto

2001 v višini 420,286.255,50 SIT se upo-
rabi za naslednje namene:

– del bilančnega dobička v višini
100,100.000 SIT se razdeli delničarjem,
tako da znaša bruto dividenda na delnico
100 SIT,

– del bilančnega dobička v višini
320,186.255,50 SIT ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Za izplačilo dividend bo uporabljen pre-
neseni dobiček iz leta 1998, izplačilo pa bo
realizirano v roku 30 dni po datumu skup-
ščine.

4.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2001.

5. Obravnava in sprejem sklepa o zma-
njšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital  družbe,
ki znaša 1.493,132.000 SIT, se zmanjša
za 492,132.000 SIT z umikom 492.132
navadnih imenskih delnic z nominalno vre-
dnostjo ene delnice 1.000 SIT, ki jih je
družba pridobila kot lastne delnice v skupni
nominalni vrednosti 492,132.000 SIT, tako
da znaša osnovni kapital po zmanjšanju
1.001,000.000 SIT in je razdeljen na
1,001.000 navadnih imenskih delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala  družbe
z umikom lastnih delnic  družbe po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve kapitala
glede na obseg poslovanja v breme obliko-
vanih rezerv za lastne deleže.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta in za revizorja za leto 2002
imenuje Ernst & Young iz Ljubljane.

Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje
predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe, predlog sprememb in dopolnitev po-
slovnika o delu skupščine, letno poročilo o
poslovanju  družbe za leto 2001, revizorski
mnenji, poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila za poslovno leto 2001,
skupaj s stališčem nadzornega sveta do revi-
zijskih mnenj, predlog uprave o uporabi bi-
lančnega dobička, skupaj s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta, predlog uprave o
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zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom la-
stnih delnic in predlog nadzornega sveta za
imenovanje revizorja za leto 2002, je na vpo-
gled vsem delničarjem na sedežu  družbe na
Prešernovi 4, Sevnica, v tajništvu uprave vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, sami ali po svojih pooblaščencih ozi-
roma zakonitih zastopnikih, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi  družbe udeležbo na skup-
ščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne
klirinško depotne  družbe na dan 20. 8.
2002.

Pravico do dividende imajo delničarji, ki
bodo vpisani v delniški knjigi na podlagi po-
datkov KDD Centralne klirinško depotne
družbe d.d. na dan 23. 8. 2002.

Lisca, d.d. Sevnica
uprava  družbe

Viljem Glas

Št. 11032 Ob-74462
Na podlagi 6.4. člena statuta delniške

družbe Iskra Vzdrževanje, d.d. in na podlagi
66. člena Zakona o prevzemih (Uradni list
RS, št. 47/97) uprava sklicuje

7. skupščino delničarjev,
ki bo v sejni sobi na sedežu  družbe v

Kranju, Savska loka 4, v petek, 23. avgusta
2002 ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Izvoli se naslednje delovne organe skup-

ščine:
Za predsednika skupščine se izvoli Ja-

neza Štibelja.
Verifikacijska komisija: Mojca Štefe in

Branko Rezman.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notarja Vojka Pintarja iz Kranja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom za leto 2001 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta k letne-
mu poročilu.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep: skupščina se seznani z letnim poro-
čilom za leto 2001 in z mnenjem revizorja
ter pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2001
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v skupni višini

45,715.186,36 SIT se uporabi:
– bilančni dobiček iz preteklih let v

višini 7,509.802,94 SIT se uporabi za obli-
kovanje rezerv za lastne deleže,

– nerazporejen dobiček iz preteklih
let v višini 29,506.099,33 SIT in dobiček iz

poslovnega leta 2001 v višini 8,699.284,07
SIT, to je skupaj 38,205.383,42 SIT se
nameni uporabi v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).

2. Upravi in nadzornemu svetu skup-
ščina podeli razrešnico, s katero se potrdi
in odobri njuno delo v poslovnem letu 2001.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta  družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predlo-
ženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2002

se za revizorja imenuje  družbo Euro-In &
Partners, revizija in svetovanje, d.o.o., Škof-
ja Loka.

6. Oblikovanje rezerv za lastne deleže.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se dodatno oblikujejo re-
zerve za lastne deleže v višini 68,227.600
SIT, in sicer iz zakonskih rezerv
60,717.797,06 SIT ter iz nerazporejenega
dobička preteklih let 7,509.802,94 SIT.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno
pravico delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
3 dni pred zasedanjem skupščine. Skup-
ščinski prostor bo odprt eno uro pred za-
četkom zasedanja.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na skupščini, ko svo-
jo udeležbo potrdijo s podpisom na sezna-
mu prisotnih udeležencev.

Delničarji se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pooblaščenec pa mora k prijavi
udeležbe priložiti pisno pooblastilo.

Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-
ne predloge  družbi v 7 dneh po objavi sklica
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež  družbe.

Gradivo: gradivo s predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda je za-
interesiranim delničarjem na vpogled v času
od 20. julija 2002 dalje na sedežu  družbe v
Kranju, Savska loka 4, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Iskra Vzdrževanje, d.d. Kranj
uprava  družbe

Ob-74179
Na podlagi 23. člena Statuta delniške

družbe Grad Prestranek uprava sklicuje

sedmo redno skupščino
delniške  družbe Grad Prestranek,
ki bo dne 19. 8. 2002 ob 15. uri, v

prostorih delniške  družbe Grad Prestra-
nek, Na gradu 9, 6258 Prestranek.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se imenuje

Vid Bevk,
– za preštevalca glasov se imenujeta Ja-

nez Dedek in Tamara Frank.

2. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2001 se potrdi revi-
zorsko  družbo Audit, d.o.o.

3. Seznanitev z letnim poročilom uprave
družbe za poslovno leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta po 274.a členu ZGD.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokri-
tju izgub.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba iz le-
ta 2001 v znesku 26,928.522,47 SIT in
izgube iz preteklih let v znesku
32,536.604,12 SIT se pokrije iz rezerv v
znesku 20,123.435,02 SIT, dobička iz pre-
teklih let 7,526.887,30 SIT ter v breme
sestavin kapitala v znesku 31,814.816,15
SIT.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina  družbe po-
deljuje upravi in nadzornemu svetu razrešni-
co za delo v letu 2001.

6. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: na podlagi pisne izjave
o odstopu člana nadzornega sveta Štavar
Edvarda, se za novega člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev izvoli Ajdič
Simona z mandatom, ki traja do izteka man-
data celotnega nadzornega sveta.

7. Preoblikovanje  družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o pre-

oblikovanju  družbe v  družbo z omejeno
odgovornostjo.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov so na vpogled na sedežu  družbe Grad
Prestranek, d.d., v tajništvu  družbe vsak
delovnik od 10. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na se-
dežu  družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji osebno ali po svo-
jih pooblaščencih oziroma zakonitih zasto-
pnikih, če svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavijo upravi  družbe najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ni sklepčna,
se opravi nova seja skupščine istega dne, v
istih prostorih pol ure kasneje z istim dnev-
nim redom na kateri se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Grad Prestranek, d.d.
uprava

Ob-74180
V skladu s točko 6.3 Statuta delniške

družbe IMP TEN, d.d. in določili Zakona o
gospodarskih  družbah sklicujem

skupščino
delniške  družbe IMP TEN, d.d.,

ki bo v sredo, 28. avgusta 2002 ob 10.
uri, na sedežu  družbe Vojkova 58, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti zastopanega kapitala, izvolitev
predsedujočega skupščine, določitev preš-
tevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine, po predlogu sklicatelja skup-
ščine.
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2. Obravnava revidiranega zaključnega
računa za leto 2001 in poročila nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o preo-
blikovanju delniške  družbe v  družbo z ome-
jeno odgovornostjo in ponudba odškodnine
delničarjem, ki se s preoblikovanjem ne stri-
njajo.

Predlog sklepa: delničarji  družbe spre-
jemajo sklep o preoblikovanju delniške
družbe IMP Tovarna elektroenergetskih na-
prav, d.d., v  družbo z omejeno odgovor-
nostjo IMP Tovarna elektroenergetskih na-
prav, d.o.o.

Skrajšana firma: IMP TEN, d.o.o.
V skladu s 542. členom četrtega odstav-

ka Zakona o gospodarskih  družbah  družba
ELKO Maribor, d.d., izjavlja, da bo delni-
čarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju  druž-
be IMP TEN, d.d., v  družbo z omejeno
odgovornostjo ponudila za njihove s preo-
blikovanjem nastale poslovne deleže primer-
no odškodnino.

Predlog sklepa: delničarjem, ki se s pre-
oblikovanjem delniške  družbe ne strinjajo
se ponudi odškodnina v višini nominalnega
zneska delnice.

4. Obravnava in sprejem Akta o ustano-
vitvi  družbe z omejeno odgovornostjo IMP
TEN, d.o.o., in razširitev dejavnosti.

Predlog sklepa: sprejme se Akt o ustano-
vitvi  družbe z omejeno odgovornostjo IMP
TEN v predlaganem besedilu ter sklepi v zvezi
z razširitvijo dejavnosti, v priloženem besedilu.

5. Imenovanje direktorja za nedoločen
čas in razrešitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: dosedanji direktor Vla-
dimir Palčec še naprej opravlja funkcijo di-
rektorja in je imenovan za nedoločen čas
ter zastopa in predstavlja  družbo brez ome-
jitev, razrešijo se člani nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude  družbenikov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Popolno gradivo za skupščino bo na vo-
ljo na sedežu  družbe, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna ob določe-

ni uri, bo ponovno zasedala istega dne v istih
prostorih z enakim dnevnim redom ob 12.
uri. V tem primeru je skupščina sklepčna, ne
glede na število zastopanega kapitala.

IMP TEN, d.d.
direktor

Vladimir Palčec

Št. 1909/1 Ob-74189
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in točke 6.3. Statuta HIT
hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica,
s sedežem Delpinova 7a, Nova Gorica, skli-
cuje uprava  družbe

7. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova

Gorica,
ki bo v sredo, 21. 8. 2002, s pričetkom

ob 12. uri, na sedežu  družbe Delpinova 7a,
Nova Gorica, v sejni sobi 3.12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Sr-

dana Tovornika.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom za leto 2001, poročilom revizorja, poro-
čilom nadzornega sveta ter odločanje o upo-
rabi bilančnega dobička in podelitvi razrešni-
ce članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega

sveta se ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2001 v višini 2.483,645.803,95 SIT upora-
bi za naslednje namene:

– 79,698.574,90 SIT za razdelitev
imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knji-
govodske vrednosti delnice, tako da znaša
dividenda na prednostno delnico 29,35 SIT;

– 199,246.407,90 SIT za razdelitev
imetnikom prednostnih in navadnih delnic,
tako da dividenda na delnico znaša 29,35
SIT;

– 12,000.000 SIT za nagrade članom
nadzornega sveta;

– 28,000.000 SIT za nagrade članom
uprave;

– bilančni dobiček v višini
2.164,700.821,15 SIT ostane nerazpore-
jen.

Dividende in nagrade se izplačajo iz
dobička poslovnega leta 2000.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljublja-
na na dan zasedanja skupščine in v roku 60
dni od dneva zasedanja skupščine. Nagrade
članom nadzornega sveta in uprave se izpla-
čajo v enakem roku kot dividende.

2. Članom uprave in nadzornega sve-
ta se podeli razrešnica za poslovno leto
2001.

3. Sprejem sprememb statuta  družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme predlagane
spremembe statuta.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnih računovodskih
izkazov  družbe HIT d.d. in konsolidiranih
računovodskih izkazov za poslovno leto 2002
imenuje revizijsko  družbo Deloitte & Touche
revizija d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9.

5. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se določi sejnina za ude-
ležbo na seji nadzornega sveta, in sicer za
predsednika nadzornega sveta v višini
110.000 SIT, za člane pa v višini 80.000
SIT.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

vsi delničarji, ki so tri dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni
družbi Ljubljana, pravico do glasovanja na
skupščini pa imajo le delničarji, ki so imetniki
navadnih delnic z glasovalno pravico.

Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali po-
oblaščencev. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini delničarjev se pošlje upravi  druž-

be najkasneje en dan pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se za-
koniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.

Gradivo s predlogi sklepov in obrazloži-
tvami je delničarjem dostopno na sedežu
družbe pri Upravi  družbe vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo  družbi utemeljen
nasprotni predlog.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no glasov zastopanega kapitala.

HIT d.d., Nova Gorica
predsednik uprave

Franc Tomažič

Ob-74198
Uprava Capinvest 2, pooblaščene in-

vesticijske  družbe, d.d., Ljubljana, Du-
najska 9, objavlja, na podlagi določil Za-
kona o gospodarskih  družbah, statuta
družbe in 66. člena Zakona o trgu vred-
nostnih papirjev

sklic skupščine delničarjev
Capinvest 2, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.
Skupščina bo v petek, 23. 8. 2002 ob

9. uri, na sedežu  družbe, v Ljubljani, Dunaj-
ska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Damjana Škofiča in za preštevalca
glasov Vesno Remškar in Igorja Pirca.

2. Predložitev letnega poročila, revizij-
skega poročila in poročila nadzornega sve-
ta za leto 2001.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli razre-

šnico upravi in nadzornemu svetu  družbe
ter  družbi za upravljanje, za leto 2001.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina za člane nad-

zornega sveta  družbe, zaradi izteka manda-
ta, ponovno izvoli Zorana Jeralo, Heleno
Lebeničnik in Mira Gnezdo, z mandatom
štirih let, od 14. 12. 2002 dalje.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko  družbo Ernst & Young, d.o.o., za
revizorja  družbe za leto 2002.

6. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta  družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo, revizijsko poročilo in poročilo nad-
zornega sveta za leto 2001 ter predlog spre-
memb statuta  družbe, je delničarjem do-
stopno na sedežu  družbe v Ljubljani, Du-
najska 9, vsak dan od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro, ves čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu z 22. členom statuta  družbe se

delničar lahko udeleži seje skupščine, če je
vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo
prijavi najkasneje tri dni pred skupščino.

Udeležba se prijavi po telefaksu, tele-
gramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti
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na sedež  družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Capinvest 2, d.d., Ljubljana

Ob-74217
Uprava KS – Sklad 2, pooblaščene in-

vesticijske  družbe, d.d., Ljubljana, Du-
najska 9, objavlja, na podlagi določil Za-
kona o gospodarskih  družbah, statuta
družbe in 66. člena Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev

sklic skupščine delničarjev
KS – Sklad 2, pooblaščene
investicijske  družbe, d.d.

Skupščina bo v petek, 23. 8. 2002 ob
9.45, na sedežu  družbe, v Ljubljani, Dunaj-
ska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Damjana Škofiča in za preštevalca
glasov Vesno Remškar in Igorja Pirca.

2. Predložitev letnega poročila, revizij-
skega poročila in poročila nadzornega sve-
ta za leto 2001.

3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini

580.550 tisoč SIT, v celoti oblikovan iz do-
bička za leto 2001, se v celoti nameni za
pokrivanje izgube iz leta 1996 v znesku
338.246 tisoč SIT in leta 1999 v znesku
242.304 tisoč SIT.

4. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli razre-

šnico upravi in nadzornemu svetu  družbe
ter  družbi za upravljanje, za leto 2001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko  družbo Ernst & Young, d.o.o., za
revizorja  družbe za leto 2002.

6. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta  družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo, revizijsko poročilo in poročilo
nadzornega sveta za leto 2001 ter predlog
sprememb statuta  družbe, je delničarjem
dostopno na sedežu  družbe v Ljubljani,
Dunajska 9, vsak dan od ponedeljka do
petka med 9. in 12. uro, ves čas od objave
sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu s statutom  družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če je vpisan v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavi naj-
manj tri dni pred skupščino.

Udeležba se prijavi po telefaksu, tele-
gramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti
na sedež  družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Kolikor se skupščine udeleži pooblašče-
nec delničarja, je potrebno prijavi za udele-
žbo priložiti pisno pooblastilo.

KS – Sklad 2, d.d., Ljubljana

Ob-74218
Uprava KS – Sklad 4, pooblaščene in-

vesticijske  družbe, d.d., Ljubljana, Du-
najska 9, objavlja, na podlagi določil Za-
kona o gospodarskih  družbah, statuta
družbe in 66. člena Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev

sklic skupščine delničarjev
KS – Sklad 4, pooblaščene
investicijske  družbe, d.d.

Skupščina bo v petek, 23. 8. 2002 ob
10.30, na sedežu  družbe, v Ljubljani, Du-
najska 9.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Damjana Škofiča in za preštevalca
glasov Vesno Remškar in Igorja Pirca.

2. Predložitev letnega poročila in revizij-
skega poročila za prenosno  družbo za leto
2001 in poročila nadzornega sveta.

3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli razre-

šnico upravi in nadzornemu svetu prenosne
družbe ter  družbi za upravljanje, za leto 2001.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina za člane nad-

zornega sveta  družbe s polnim štiriletnim
mandatom izvoli dosedanje člane nadzor-
nega sveta Darka Šifrerja, Boštjana Smre-
karja in Mateja Cvikla.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko  družbo Ernst & Young, d.o.o., za
revizorja  družbe za leto 2002.

6. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta  družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo in revizijsko poročilo za prenosno
družbo za leto 2001 in poročilo nadzorne-
ga sveta ter predlog sprememb statuta  druž-
be, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 9, vsak dan od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ves
čas od objave sklica.

Pogoji za udeležbo
V skladu s statutom  družbe se delničar

lahko udeleži seje skupščine, če je vpisan v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavi naj-
manj tri dni pred skupščino.

Udeležba se prijavi po telefaksu, tele-
gramu, teleksu ali s pošto, ki mora prispeti
na sedež  družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Kolikor se skupščine udeleži pooblašče-
nec delničarja, je potrebno prijavi za udele-
žbo priložiti pisno pooblastilo.

KS – Sklad 4, d.d., Ljubljana

Ob-74219
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in 20. člena statuta delni-
ške  družbe uprava sklicuje

9. sejo skupščine delničarjev
 družbe Begrad d.d. gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Novo mesto,

Kočevarjeva 4,
ki bo v četrtek, 22. 8. 2002 ob 13. uri, v

mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdi-
ne v Novem mestu, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in izvolitev organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se imenuje Marija Pečjak Požek.

Za preštevalca glasov se imenujeta Gra-
brijan Sandi in Jankovič Alenka.

Za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notar Janez Ferlež.

2. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave  družbe za leto 2001, z mne-
njem revizorja in pisnim poročilom nadzor-
nega sveta, v katerem potrjuje letno poroči-
lo uprave o poslovanju v letu 2001.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:

2a) Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta  družbe v poslovnem letu
2001, zato se obema organoma  družbe
podeli razrešnica.

2b) Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu upra-
ve o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da bilančni dobiček, ki je po revidira-
ni bilanci stanja na dan 31. 12. 2001, izka-
zan v znesku 6,262.565,07 SIT, ostane do
nadaljnega nerazporejen.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta delniške  družbe
Begrad, tako da se dosedanje besedilo sta-
tuta nadomesti z novim besedilom čistopisa
statuta, ki se potrjuje in je priloga tega skle-
pa.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za

revizorja računovodskih izkazov za leto
2002 se imenuje revizijska  družba Dinamic
d.o.o., Novo mesto.

5. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu  družbe v letu
2002.

Predlog sklepa: sprejme se podana in-
formacija.

Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom, revizijskim poročilom, poročilom
nadzornega sveta in s tekstom novega be-
sedila čistopisa statuta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu  druž-
be Begrad d.d., na Kočevarjevi 4, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure, od dneva obja-
ve sklica skupščine do vključno datuma za-
sedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica skupščine, na se-
dež  družbe, bodo objavljeni skladno z 288.
členom ZGD na način kot ta oglas.

Delničarji bodo sklepe sprejemali z na-
vadno večino oddanih glasov na skupščini,
razen sklepa o spremembi statuta, katerega
bodo sprejeli z večino najmanj treh četrtin
na skupščini zastopanega osnovnega kapi-
tala  družbe. Glasovanje na skupščini bo
javno.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovanja imajo delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo pri KDD na dan 19. 8. 2002,
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali poo-
blaščenci, in ki najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo svojo ude-
ležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu
družbe Begrad d.d., Novo mesto.

Zaradi sestave seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, da se prijavijo pol ure pred zaseda-
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njem v avli pred malo dvorano, kjer bodo
prevzeli glasovalne lističe. Zastopnik delni-
čarja se mora pred sejo izkazati s pisnim
pooblastilom.

Begrad d.d., Novo mesto
uprava

direktor Franc Panjan

Ob-74220
Uprava  družbe na podlagi 18. člena

statuta delniške  družbe CPK, d.d.,  družbe
za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja št. 14,
Koper, sklicuje

5. redno sejo skupščine
delniške  družbe CPK, d.d.,  družbe za

vzdrževanje cest, gradbeništvo in
druge poslovne storitve, Ulica 15. maja

št. 14, Koper,
ki bo dne 19. 8. 2002 ob 13. uri, v

Hotelu Koper v Kopru, Pristaniška 3, 1. nad-
stropje, sejna soba “B”

in
skupaj z nadzornim svetom predlaga na-

slednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine v naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsed-

nik skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz
Ljubljane, Jadranska 18,

– za preštevalko glasov se imenuje Ta-
nja Mejak, iz CPK, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska
14.

2. Predstavitev letnega poročila  družbe
za leto 2001, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2001 in podeli-
tev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2001.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poroči-

lom  družbe za poslovno leto 2001 z revi-
zorjevim mnenjem in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

b) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe na dan 31. 12. 2001
192,258.346,31 SIT in je sestavljen iz:

– nerazporejenega dela čistega dobička
poslovnega leta 2001 v višini
64,125.345,03 SIT,

– revaloriziranega prenesenega dobička
iz preteklih let v višini 128,133.001,28 SIT.

Bilančni dobiček ostane nerazporejen in
bo o njem odločano v naslednjih poslovnih
letih.

c) Skupščina potrdi in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta in jima podeli razre-
šnico za leto 2001.

3. Obravnava sprememb dejavnosti in
statuta  družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep:

a) dejavnost  družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti v predloženem besedilu,

b) sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov  družbe za poslovno leto 2003
se imenuje družba Audit –  družba za revizi-

jo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, Mur-
ska Sobota.

5. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta za udeležbo in delo na sejah pripada
sejnina v višini 55.000 SIT neto, predsedni-
ku nadzornega sveta pa 60.000 SIT neto.
Višina sejnine se lahko enkrat letno revalori-
zira z rastjo življenjskih stroškov. Članom in
predsedniku nadzornega sveta za udeležbo
na sejah pripada tudi povračilo potnih stro-
škov in drugih stroškov povezanih z delova-
njem člana v nadzornem svetu.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino  družbe s predlogi

sklepov in predlaganimi spremembami sta-
tuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe CPK, d.d.,  družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storit-
ve, Ulica 15. maja št. 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13.
uro, od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD – Centralni klirinško de-
potni  družbi, d.d., Ljubljana, na dan 9. 8.
2002 oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se na podlagi gla-
sovnic, ki jih udeleženci skupščine prejme-
jo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za za-
stopanje na skupščini mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napoveda-
ti upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež  družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo v istem roku posla-
ti tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri, na mestu prvega skli-
ca. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.

Vljudno vabljeni!
CPK, d.d.,

 družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne

storitve, Koper
uprava

Igor Ukota

Ob-74221
Na podlagi določil Statuta delniške  druž-

be Varnost Ljubljana d.d., Trg OF 13, Ljub-
ljana sklicuje uprava  družbe

6. skupščino
 družba Varnost Ljubljana d.d.,

ki bo v torek, 27. 8. 2002 ob 8. uri, v
Ljubljani, Trg OF 13.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za člane organov skup-
ščine se izvolijo:

– za predsednika skuščine:  Matjaž Ver-
bole,

– za preštevalko glasov: Vesna Alibabić.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože

Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega

dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloženega letnega

poročila uprave  družbe za leto 2001, ki se
sestoji iz predpisanih izkazov in pozitivnega
mnenja revizorja, ter na podlagi poročila
nadzornega sveta:

a) se bilančni dobiček, ki je ugotov-
ljen v znesku 263,428.000 SIT ne razdeli
delničarjem (preneseni dobiček);

b) se upravi in nadzornemu svetu
družbe podeli razrešnica za poslovno leto
2001.

2. Letno poročilo in poročilo nadzor-
nega sveta sta priloga k temu sklepu.

3. Sprememba statuta  družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, skup-
ščina sprejme spremembe in dopolnitve sta-
tuta v predlaganem besedilu.

4. Imenovanje revizijske  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revizijo računovod-
skih izkazov za leto 2002 imenuje revizijsko
družbo ITEO Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Kotni-
kova 28.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic  družbe. Gla-
suje se osebno, ali po pooblaščencu ali
zastopniku.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predlo-
ženo skupščini. Delničarji morajo svojo ude-
ležbo na skupščini predhodno pisno najaviti
v skladu z 19. členom statuta.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu  družbe vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.

Če skupščina v času sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
9. uri, na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Varnost Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor

Jure Majhenič

Št. 15 Ob-74245
Integral AP Tržič d.d., Predilniška 1,

Tržič, uprava  družbe na podlagi 5.5. točke
Statuta  družbe sklicuje

7. skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2002, ob 11.45, v

Hramu Sv. Jošta, Posavec 85, Posavec.
Za sejo skupščine predlagam naslednji

dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,

potrdi se predlagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsedni-

ka in preštevalca glasov po predlogu upra-
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ve, na seji je navzoč vabljeni notar in člani
NS.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, predlogom o uporabi bilančnega do-
bička iz leta 2001 in podelitvijo razrešnice.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček v višini 724.000

SIT se razporedi:
– 362.000 SIT za odkup delnic in
– 362.000 SIT nerazporejeni dobi-

ček.
2. Upravi in NS se podeli razrešnica

za delo v letu 2001.
4. Uskladitev statuta  družbe Integral AP

Tržič d.d., po zakonu o spremembah in do-
polnitvah Zakona o gospodarskih  družbah
(ZGD-F).

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predlaganem besedilu.

5. Predlog povišanja sejnin članom NS
in predsedniku NS.

Predlog sklepa: člani NS prejmejo sejni-
no v višini 40.000 SIT, predsednik NS pa v
višini 60.000 SIT.

Delničarje pozivamo, da vse svoje pre-
dloge in pripombe za spremembo dnevne-
ga reda skupščine, v skladu s statutom
družbe, dostavijo upravi podjetja v pisni obli-
ki, najkasneje v 12 dneh po objavi sklica
skupščine.

Gradivo: celotno gradivo je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja Integral AP
Tržič d.d., Predilniška c. 1, 4290 Tržič, in
sicer vsak delovni dan med 9. in 13. uro, pri
Dragici Stojakovič.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki.

Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih,
ki niso pooblastili finančne organizacije ali
niso pristopili v združenje delničarjev, pogo-
jena s prijavo upravi  družbe najkasneje 3
dni pred skupščino.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri, v istem kraju in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

V skladu s 542. členom ZGD se v pri-
meru večinskega sklepa o preoblikovanju
družbe delničarjem, ki preoblikovanju
družbe nasprotujejo, ponudi, da  družba
pridobi njihove s preoblikovanjem nastale
poslovne deleže za primerno odškodnino,
določeno sporazumno ali po pooblašče-
nem revizorju.

Integral AP Tržič d.d.
nadzorni svet

uprava

Ob-74251
Na podlagi določila 283. in 285. člena

Zakona o gospodarskih  družbah, Statuta
delniške  družbe Morer, d.d. in sklepa nad-
zornega sveta sklicujem

sedmo redno sejo skupščine
delniške  družbe Morer – proizvodnja

pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v petek, 23. 8. 2002, s pričetkom

ob 11. uri, na sedežu  družbe v Izoli, Cesta

v Pregavor 5 (sejna dvorana), z naslednjim
dnevnim redom:

1. Določitev notarja za sestavo notarske-
ga zapisa in imenovanje predsednika seje
skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Predlagani sklep: za sestavo notarskega
zapisa sedme redne seje skupščine se do-
loči notar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrar-
ska ulica 14, za predsednika skupščine se
imenuje Radovan ŠUC, za preštevalki gla-
sov se imenujeta Tanja Ratoša in Alenka
Kenk.

2. Odločanje o uporabi dela čistega bi-
lančnega dobička iz leta 2001 in razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.

Predlagani sklep: del čistega bilančnega
dobička iz leta 2001 v znesku
21,326.226,28 SIT se ne razporedi.

Direktorju in nadzornemu svetu se pode-
li razrešnica.

3. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 2002.

Predlagani sklep: nadzorni svet predla-
ga skupščini delniške  družbe, da za revi-
zorja za revizijo računovodskih izkazov za
leto 2002 imenuje revizijsko  družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., management, consulting
in revizija oziroma pooblaščenega revizorja
Marjana Mahniča, univ. dipl. ek.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
uta delniške  družbe.

Predlagani sklep: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve stauta delniške  druž-
be Morer – proizvodnja pisarniških potreb-
ščin, d.d.

Sprejme se statut delniške  družbe Mo-
rer – proizvodnja pisarniških potrebščin,
d.d., v prečiščenem besedilu.

Čas zasedanja skupščine: sedma redna
seja skupščine delniške  družbe je sklicana
za petek, 23. 8. 2002, s pričetkom ob 11.
uri, na sedežu  družbe v Izoli, Cesta v Pre-
gavor št. 5 (sejna dvorana). Če ob prvem
sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno
zasedanje skupščine določi za ponedeljek,
23. 8. 2002 ob 12. uri, v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 10. ure, to
je eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine.

Pogoji udeležbe na seji skupščine: sed-
me redna seje skupščine delniške  družbe
Morer, d.d., se lahko udeležijo vsi delničar-
ji, v korist katerih so delnice delniške  druž-
be vknjižene na računu vrednostnih papir-
jev, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško
depotni  družbi, d.d., Ljubljana, zakoniti za-
stopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom ob predložitvi dokazov o
zakonitem zastopanju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali po-
oblaščenec enega ali več delničarjev) vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine  družbi
pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje
za pravočasno, če prispe na sedež  družbe
najmanj 3 dni pred dnem skupščine, pri
čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.

Pooblastila: pooblastilo mora biti pi-
sno. Za fizične osebe mora vsebovati ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poo-

blaščenca, kraj in datum ter podpis poo-
blastitelja; za pravne osebe pa ime in prii-
mek in naslov zastopnika ali pooblaščen-
ca. Če se daje pooblastilo za mladoletne-
ga delničarja, mora pooblastilo izpolniti in
podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče.
V primeru skrbništva je to skrbnik ob pre-
dložitvi privolitve pristojnega Centra za so-
cialno delo.

Gradiva: gradivo za sedmo redno sejo
skupščine je na vpogled na sedežu  družbe
v Izoli, Cesta v Pregavor št. 5, v času od
objave dalje, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure. Za informacije po telefonu je številka
05/616-86-30; odgovorna oseba za daja-
nje podatkov je Vinko Šavle.

Morer, d.d.
direktor  družbe

Vinko Šavle

Št. 3243 Ob-74252
Na osnovi točke Č. – šestega poglavja

Statuta delniške  družbe Merinka Maribor,
d.d. in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih  družbah sklicuje uprava

VI. sejo skupščine
delniške  družbe Merinka Maribor, d.d.,

ki bo v sredo, 21. avgusta 2002, na
sedežu  družbe v Mariboru, Žitna ulica 12,
ob 9. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevena Tea Gor-
jup in verifikacijska komisija v sestavi Janko
Zakelšek kot predsednik ter Ida Planinc in
Mira Javor kot preštevalki glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Predstavitev revidiranega letnega po-
ročila  družbe za poslovno leto 2001 in
revidiranih računovodskih in konsolidiranih
računovodskih izkazov  družbe, pisnega po-
ročila nadzornega sveta o rezultatih preveri-
tve letnega poročila, s stališčem do revizij-
skega poročila, načina in obsega preverja-
nja vodenja  družbe med poslovnim letom
2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predstavitvijo letnega poročila  družbe Me-
rinka Maribor d.d., za poslovno leto 2001,
revidiranimi računovodskimi in konsolidira-
nimi računovodskimi izkazi  družbe za po-
slovno leto 2001.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta  družbe Merinka Maribor d.d.,
o rezultatih preveritve letnega poročila, s
stališčem do revizijskega poročila, načina
in obsega preverjanja vodenja  družbe med
poslovnim letom 2001.

V skladu z 282.a členom veljavnega Za-
kona o gospodarskih  družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzorne-
ga sveta v poslovnem letu 2001 in jima
podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za revidiranje po-
slovanja  družbe 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 revizi-
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jo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem predloga Spre-
memb in dopolnitev statuta  družbe Merinka
Maribor d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme predlagane spremembe in
dopolnitve statuta  družbe Merinka Maribor
d.d., v predloženem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 10 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške  družbe Merin-
ka Maribor, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi pri KDD; neposredno,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini, osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo  družbi
tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan na sedežu  družbe, v industrij-
ski prodajalni Merinka, Žitna ulica 12, 2000
Maribor, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
10. do 12. ure.

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.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 9.30. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Merinka Maribor, d.d.
uprava – direktor

Vinko Merc

Št. 479/02 Ob-74254
Uprava  družbe na podlagi tč. 7.3. statu-

ta delniške  družbe Mlekopromet, mlekar-
stvo in sirarstvo d.d., Ljutomer, Kolodvor-
ska ul. 10, sklicuje

7. sejo skupščine
delniške  družbe Mlekopromet,

mlekarstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer,
ki bo v torek, 20. 8. 2002 ob 13. uri, na

sedežu  družbe na Kolodvorski ulici 10,
Ljutomer.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnev-

nega reda in organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagani dnevni red. Za predsednika skup-
ščine se imenuje Anton Šalamon, za prešte-
valca glasov Jože Viher in Jakob Sabotin.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Franc
Šömen za sestavo notarskega zapisnika.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta  družbe Mlekopromet d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve ter prečiščeno
besedilo statuta  družbe.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila skupaj z
revizorskim poročilom o poslovanju  družbe
v letu 2001.

Predlog sklepa: skupščina  družbe se
seznani ter potrdi pisno poročilo nadzorne-
ga sveta  družbe z dne 10. 7. 2002 o pre-
veritvi letnega poročila skupaj z revizorskim
poročilom o poslovanju  družbe v letu 2001.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička  družbe za leto 2001 in o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in ob pozitiv-

nem mnenju nadzornega sveta se bilančni
dobiček za leto 2001 v višini
127,195.505,48 SIT, ki je sestavljen iz re-
valoriziranih nerazporejenih dobičkov iz leta
1998, 1999 in 2000 v višini
48,223.403,13 ter čistega dobička iz leta
2001 v višini 78,972.402,35 SIT, uporabi:

– za nagrade članom nadzornega sve-
ta, in uprave  družbe v višini 5,300.000 SIT,
ki se izplačajo v roku 60 dni od zasedanja
skupščine  družbe,

– za druge rezerve iz čistega dobička
v višini 36,836.201,24 SIT iz čistega do-
bička leta 2001,

– za druge rezerve iz čistega dobička
še dodatno iz bilančnega dobička
85,059.304,24 SIT.

2. Skupščina  družbe podeljuje upra-
vi in nadzornemu svetu razrešnico za po-
slovno leto 2001.

5. Sprejem poročila o uporabi sredstev
sklada lastnih delnic v letu 2001 in predlog
sklepa o nadaljnjem pridobivanju lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o uporabi sredstev sklada lastnih
delnic v letu 2001 ter predlog uprave in
nadzornega sveta glede nadaljnjega prido-
bivanja lastnih delnic  družbe.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov  družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo d.d. za leto 2002 se
imenuje revizorska hiša Audit d.o.o., Mur-
ska Sobota.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki, ki bodo na dan 17. 8. 2002
vpisani v Centralnem registru vrednosti pa-
pirjev pri KDD. Pozivamo delničarje, njihove
zakonite zastopnike ali pooblaščence, da na-
javijo svojo udeležbo na skupščini najpozne-
je tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni
obliki. Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna in za čas pooblastilnega
razmerja shranjena v  družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago v tajništvu uprave na se-
dežu  družbe, vsak delovni dan v tednu,
med 10. in 12. uro.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdi-
jo svojo prisotnost ter prevzamejo glasov-
nice.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu  družbe.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru.V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Mlekopromet d.d.
uprava družbe

Ob-74255
Na podlagi določil C3 statuta  družbe

sklicujem

7. sejo skupščine delniške  družbe
Agrogorica d.d. Šempeter pri Gorici,

Vrtojbenska 48,
ki bo v četrtek 29. avgusta 2002 ob 13.

uri na sedežu  družbe v Šempetru pri Gori-
ci, Vrtojbenska 48, in predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti:

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli predlaganega pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov, za-
pisnikarja ter ugotovi prisotnost vabljene no-
tarke.

3. Predstavitev letnega poročila za leto
2001, z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta k letnemu poročilu za
leto 2001.

Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001, mnenjem revizorja in po-
ročilom nadzornega sveta.

4. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

4.1. Ugotovljeni bilančni dobiček, ki zna-
ša na dan 31. 12. 2001 18,938.493,02
SIT in ki ga sestavljajo preneseni čisti dobi-
ček iz preteklih let v znesku 18,295.627,93
SIT in čisti dobiček poslovnega leta v zne-
sku 642.865,09 SIT, se v celoti razporedi v
zakonske rezerve.

4.2. Skupščina podeljuje upravi in nad-
zornemu svetu razrešnico za delo v poslov-
nem letu 2001.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za pooblaščenega revizorja se za le-
to 2002 imenuje revizijska  družba: Revizij-
ska  družba Podboršek d.o.o. Ljubljana.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta  družbe in čistopis statuta  družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta  družbe v predlaganem besedilu
in se potrdi čistopis statuta  družbe.

7. Določitev sejnin predsedniku in čla-
nom nadzornega sveta.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sejnina znaša za predsednika nad-
zornega sveta v neto znesku 67.000 SIT in
za člane nadzornega sveta v neto znesku
45.000 SIT.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu  družbe v Šem-
petru, Vrtojbenska 48, vsak delovni dan po
objavi tega vabila, med 12. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki,
ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj
tri dni pred sejo.

Če skupščina ob napovedanem času ni
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v
roku 7 dni po objavi tega vabila, pri tajništvu
družbe.

Glasovnice za odločanje na seji se bodo
delničarjem, zakonitim zastopnikom oziro-
ma pooblaščencem začele deliti eno uro
pred začetkom seje do ure, ki je določena
za začetek zasedanja skupščine.

Agrogorica d.d.
direktor

Št. 265150 Ob-74276
Na podlagi točke 7.4 Statuta družbe

EGOLES, d.d. Škofja Loka – gozdar-
stvo,razrez lesa, tesarstvo, Kidričeva cesta
56, Škofja Loka, uprava družbe sklicuje

5. sejo
skupščine družbe EGOLES, d.d. Škofja
Loka, Kidričeva cesta 56, Škofja Loka,

ki bo v četrtek, dne 29. 8. 2002 ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe, Kidričeva
cesta 56, Škofja Loka.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Zdravkota Šprajcerja in Ma-
rijo Porenta. Skupščini bo prisostvoval vab-
ljeni notar Vojko Pintar.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe.

4. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se del bilančnega dobička v višini
262,450.282,96 SIT, oblikovan iz prene-
senega dobička preteklih let, revalorizacij-
skega popravka tega dobička in čistega do-
bička za leto 2001 uporabi:

– za druge rezerve v znesku
157,470.169,96 SIT,

– preostanek bilančnega dobička v zne-
sku 104,980.113 SIT ostane nerazpore-
jen.

Del bilančnega dobička, sestavljenega
iz drugih rezerv in revalorizacijskega poprav-
ka teh rezerv v višini 8,707.549,18 SIT, se
preoblikuje v rezerve za pokrivanje izgub v
prihodnjih obdobjih.

b) Upravi in nadzornemu svetu, skupšči-
na družbe podeljuje razrešnico za delo v
letu 2001.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta skupščina sprejme predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe.

6. Razrešitev in imenovanje članov NS.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta se zara-

di poteka mandata z dnem 10. 12. 2002,
razrešita Rukavina Vita in Šolar Zvone, kot
predstavnika kapitala.

b) Na predlog nadzornega sveta se z
dnem 10. 12. 2002 imenujeta v nadzorni
svet Rukavina Vita in Šolar Zvone, kot pred-
stavnika kapitala, za mandatno dobo 4 let.

c) Skupščina je seznanjena, da je Svet
delavcev zaradi poteka mandata z dnem 10.
12. 2002 razrešil članstva v nadzornem sve-
tu družbe Pišek Igorja in z istim dnem ime-
noval v nadzorni svet družbe predstavnika
zaposlenih, za mandatno dobo 4 let.

7. Povišanje sejnin.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se poviša sejnine na 45.000 SIT bru-
to za predsednika nadzornega sveta in na
35.000 SIT bruto za vsakega od obeh čla-
nov nadzornega sveta, z nadaljnjim perio-
dičnim upoštevanjem letne revalorizacije.
Sklep stopi v veljavo takoj.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska hiša Euro – In
& Partners, Škofja Loka.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v Centralnem re-
gistru pri KDD, po stanju zadnjega dne pri-
javnega roka.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu
družbe v Škofji Loki, Kidričeva cesta 56,
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 bo
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

EGOLES, d.d. Škofja Loka
Uprava družbe

Ob-74286
Na podlagi 37. člena statuta družbe SŽ

– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje

Ljubljana, d.d. Ljubljana,
Ob zeleni jami 2,

ki bo dne 21. 8. 2002 ob 12. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Ljudmila Kropec,

Gabrijela Modic.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Škrk.
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. 2/2002).

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) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2001.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Deloitte & Touche, d.o.o.,
Ljubljana.

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 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.
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Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.

direktor družbe
Dimitrij Podobnik, univ. dipl. inž. str.

Št. 69/02 Ob-74288
Na podlagi določil statuta družbe Česal-

nice Ljubljana d.d. sklicujemo

10. sejo skupščine delniške družbe
Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana

Luize Pesjakove 9,
ki bo v sredo, dne 21. 8. 2002 ob 13. uri

v Ljubljani, Trg prekomorskih brigad 2, v
pisarni notarja Jožeta Dernovška z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli za predsednico skup-
ščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje po-
vabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001, mnenjem revizorja in po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poroči-
la za leto 2001.

4. Ugotovitev in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju bilančne izgube ter o pode-
litvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2001
znaša 3,588.794,83 SIT in se pokrije iz
sredstev rezerv.

b) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeljuje razrešnico za delo v letu 2001.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 skupščina imenuje revizijsko hišo Ernst
& Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Skupščina bo odločala o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Gradivo za skupščino družbe bo na raz-
polago vsem delničarjem v prostorih Česal-
nice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9 vsak
delovni dan od 11. do 12. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali njegovim potrdilom o la-
stništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno ove-
riti pri notarju.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavi-
jo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki

s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje 18. 8. 2002.

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, se v roku ene ure od napoveda-
ne skupščine, skupščina ponovno sesta-
ne v istem prostoru, z istim dnevnim re-
dom in glasuje ne glede na število prisot-
nih delnic.

Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
predsednica nadzornega sveta

Habič Martina

Ob-74289
Na podlagi 8. člena Statuta  družbe Kom-

pas d.d., sklicuje uprava  družbe

skupščino delničarjev
delniške  družbe Kompas d.d.,

ki bo dne 26. avgusta 2002 ob 11. uri, v
hotelu Austrotel v Ljubljani, Miklošičeva ce-
sta 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva

preštevalca glasov se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini.

Skupščini prisostvuje notarka Nada Ku-
mar iz Ljubljane.

2. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poro-

čilom nadzornega sveta z dne 11. 7. 2002
o sprejemu letnega poročila za leto 2001.

2. Na podlagi sprejetega letnega po-
ročila se bilančni dobiček  družbe uporabi
takole:

a) višina bilančnega dobička po sta-
nju na dan 31. 12. 2001 znaša
218,934.007,70 SIT in se uporabi za dru-
ge rezerve iz dobička;

b) upravi in nadzornemu svetu se po-
deljuje razrešnica za poslovno leto 2001.

3. Povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev  družbe.

Predlog sklepa: nominalni znesek osnov-
nega kapitala  družbe, ki znaša
173,329.000 SIT, se poveča iz naslova re-
valorizacije popravka osnovnega kapitala za
138,639.000 SIT tako, da znaša
311,968.000 SIT, pri čemer je osnovni ka-
pital razdeljen na 77.992 navadnih imen-
skih delnic v nominalni in emisijski vrednosti
4.000 SIT.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta. Za uskladitev statu-
ta s tem sklepom se pooblasti nadzorni svet.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-

čunovodskih izkazov za leto 2002 se ime-
nuje revizijska  družba ITEO – Abeceda
d.o.o., Poslovna enota Ptuj.

Predlagatelja sklepov pod točko 1, 2, 3
in 4 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 5 pa le nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udele-
žbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.

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.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje z istim
dnevnim redom in predlogi sklepov.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu  družbe vsak delavnik od 8. do 12.
ure, do dneva zasedanja skupščine. V gra-
divu se nahaja letno poslovno poročilo upra-
ve z razporeditvijo dobička ter pisno mne-
nje nadzornega sveta o poslovnem poročilu
in predlogu uporabe bilančnega dobička in
spremembe in dopolnitve statuta  družbe.

Kompas, d.d.
uprava

Ob-74291
Na podlagi 30. člena statuta, poslovnika

o delu skupščine  družbe Mestna optika,
Proizvodnja optičnih inštrumentov in proda-
ja fotografske opreme d.d., Kongresni trg
9, Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o go-
spodarskih  družbah, sklicujeta nadzorni
svet in uprava

IX. skupščino delničarjev
 družbe Mestna optika, Proizvodnja

optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d.,

ki bo dne 26. 8. 2002 ob 11. uri v
prostorih  družbe Mestna optika d.d., Kon-
gresni trg 9, Ljubljana.

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
dveh preštevalcev glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Ni-
na Češarek.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvolita dva preštevalca gla-
sov.

2. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta za poslovno leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu  družbe.

Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani z revidiranim let-

nim poročilom za leto 2001 z mnenjem re-
vizorja in pisnim poročilom nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila,

b) skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornega sveta v poslovnem letu
2001 ter jima podeli razrešnico.

3. Obravnava predloga uprave za upora-
bo bilančnega dobička  družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: bilančni dobiček  druž-
be za leto 2001 znaša 173,538.513,54
SIT. Bilančni dobiček za leto 2001 se raz-



Stran 5208 / Št. 62-63 / 19. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

poredi za bruto dividende v višini
14,152.196,14 SIT, razlika v znesku
159,386.317,40 SIT pa se prenese v na-
slednje obdobje kot preneseni dobiček.

4. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep o uporabi bilančnega dobička leta 2001,
ki se v višini 14,152.196,14 SIT razporedi
za izplačilo bruto dividend, in sicer bruto
dividenda iz leta 1995 v višini
3,162.985,51 SIT in bruto dividend iz leta
1996 v višini 10,989.210,63 SIT. Razlika v
znesku 159,386.317,40 SIT se prenese v
naslednje obdobje kot preneseni dobiček.

5. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,

da se po danem pooblastilu upravi za nakup
lastnih delnic potrjuje nakup 940 lastnih del-
nic v skupni vrednosti 90,261.250 SIT.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina  družbe z

dnem izvedbe skupščine razreši Aleša Okor-
na z mesta člana nadzornega sveta.

7. Sprememba statuta  družbe. Spreme-
ni se 16. člen statuta  družbe tako, da se po
novem glasi: nadzorni svet sestavlja 6 čla-
nov. Dva člana sta predstavnika delavcev, ki
jih v skladu z veljavnimi predpisi izvolijo de-
lavci  družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagano spremembo statuta.

8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta. Na podlagi spremenjenega 16. člena
statuta  družbe se za nove člane nadzorne-
ga sveta imenujejo: Damjan Mencej, Žiga
Jelencin in Ksenija Fašalek.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagani sklep o novih članih nadzornega
sveta.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem

delničarjem  družbe na sedežu  družbe,
Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan, med 9. in 11. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki v skladu z 31. členom statuta
družbe svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Mestna optika d.d.
Predsednik

nadzornega sveta: Jordan Eržen
Direktor: Slavko Fašalek

Ob-74292
Na podlagi 21. in 22. člena Statuta  druž-

be Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj, sklicujem

7. sejo skupščine
Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj

d.d.,
ki bo v torek, 27. 8. 2002, s pričetkom

ob 12. uri, na sedežu  družbe na Ptuju,
Ormoška cesta 22.

Dnevni red:
1. a) Otvoritev skupščine z ugotovitvijo

sklepčnosti in
b) izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.a Ugotovi se, da je skupščina sklep-

čna, ker je prisotnih ____% vseh glasoval-
nih delnic  družbe.

Predlog sklepa:
1.b Za predsednika skupščine se izvoli

Milan Hebar, za preštevalca glasov pa Mile-
na Belšak in Robert Ernestl, iz podjetja Ixt-
lan Consulting d.o.o., Ljubljana. Seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen za
sestavo notarskega zapisnika.

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:

2.1. Bilančni dobiček, ki po stanju na
dan 31. 12. 2001 znaša 78,856.415 SIT
se nameni:

a) 6,782.720 SIT (iz leta 2001) se izpla-
ča delničarjem za dividende, in sicer 70 SIT
bruto na delnico. Družba bo izplačala divi-
dende najpozneje v roku 90 dni od dneva
skupščine po stanju delničarjev vpisanih v
delniško knjigo  družbe, ki se vodi v Central-
ni klirinško-depotni  družbi d.d., Ljubljana,
na dan 24. 8. 2002;

b) 72,073.696 SIT bilančnega dobička
se ne razporedi oziroma se bo o njem odlo-
čalo v prihodnjih poslovnih letih.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2001 ter se jima
podeli razrešnica.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2002 se imenuje revizijska hiša ITEO –
Abeceda d.o.o., iz Ptuja.

4. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v višini: za predsednika
nadzornega sveta 30.000 SIT/neto, za čla-
ne nadzornega sveta pa 20.000 SIT/neto
za vsako sejo.

Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdi-
lom o lastništvu delnic ali s pisnim poobla-
stilom, z navedbo o lastništvu delnic poo-
blastitelja.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je potrebno deponirati v tajništvu  družbe
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
kar velja tako za delničarje kot za poobla-
ščence. Poleg osebne prijave v tajništvu
družbe je mogoče prijavo udeležbe na skup-
ščini poslati tudi s priporočeno pošto. Rok
za prijavo je 24. 8. 2002. Delničarji, ki ne
bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mo-
gli sodelovati na skupščini!

Udeležence (delničarje in njihove poo-
blaščence) prosimo, da se javijo v sprejem-
ni pisarni skupščine najmanj uro pred pri-
četkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzeti glasoval-
ne lističe, ki služijo kot vstopnica za udele-
žbo na skupščini.

Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu  druž-
be pri Mileni Belšak, vsak delavnik od dne-
va objave sklica skupščine dalje, in sicer
med 8. in 10. uro (tel. 787-58-01).

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter

spreminjevalne oziroma dopolnitvene pre-
dloge pisno sporočijo upravi  družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o razumno
utemeljenih predlogih sprejela svoja stali-
šča in bosta o spreminjevalnih predlogih
najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo navzočih delničarjev oziroma odstotek za-
stopanih delnic.

Gradis Gradnje Ptuj d.d.
uprava

Ob-74294
Na podlagi 7.3. točke statuta  družbe

Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin,
Novo mesto, ter 283. člena Zakona o go-
spodarskih  družbah sklicuje uprava  družbe

4. skupščino
 družbe Kremen d.d., Novo mesto,
ki bo v sredo, 21. 8. 2002 ob 10. uri, v

sejni sobi  družbe Kremen, na Topliški cesti
2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev navzočnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednico skupščine Natašo Mahne, za preš-
tevalca glasov pa Danila Korena in Martina
Lužarja.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
3. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu

preveritve letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2001 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi let-
nih poročil za poslovno leto 2001, pozitiv-
nim stališčem nadzornega sveta do revizij-
skih poročil za poslovno leto 2001 in s potr-
ditvijo letnih poročil za poslovno leto 2001.

4. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave o načinu pokrivanja izgube za po-
slovno leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila z odločitvijo uprave  družbe Kremen
d.d., Novo mesto, o načinu razporejanja
dobička za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu  družbe Kre-
men d.d., Novo mesto, razrešnico za po-
slovno leto 2001.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja  družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska hiša Elstar Con-
sulting d.o.o., Velenje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini  družbe je potrebno depo-
nirati v tajništvu  družbe, kjer mora biti hra-
njeno ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec naj prijavi svojo udeležbo na
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skupščini  družbe v pisni obliki, najkasneje
do vključno 18. 8. 2002.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za 4. skupščino  druž-
be je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe, in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skup-
ščine, od 8. do 9. ure.

Delničarje vabimo, da utemeljene nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi  druž-
be ter ji tako omogočijo pravočasno pripra-
vo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno se-
stala eno uro kasneje, z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala  družbe.

Kremen d.d., Novo mesto
uprava

Ob-74297
Uprava delniške  družbe STT Strojna

tovarna Trbovlje d.d., Vodenska cesta
49, sklicuje na podlagi določil Zakona o
gospodarskih  družbah in statuta delniške
družbe

4. redno zasedanje skupščine
 družbe,

ki bo 21. 8. 2002 ob 13. uri na sedežu
družbe, Vodenska cesta 49, Trbovlje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa 1/1: ugotovi se udele-

žba, potrdi se dnevni red, skupščini pri-
sostvuje vabljena notarka Marjana Kolenc
Rus.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju  družbe za leto 2001 z revi-
zijskimi poročili.

Uprava ob soglasju nadzornega sveta
predlaga naslednji sklep:

Predlog sklepa 2/1: sprejme se letno
poročilo o poslovanju  družbe za leto 2001
in revizijsko poročilo o računovodskih izka-
zih  družbe za poslovno leto 2001 ter revi-
zijsko poročilo o konsolidiranih računovod-
skih izkazih skupine povezanih podjetij za
poslovno leto 2001.

3. Preoblikovanje delniške  družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa 3/1: delniška  družba se
preoblikuje v  družbo z omejeno odgovor-
nostjo z dnem 31. 10. 2002.

4. Določitev revizijske hiše za revidiranje
izkazov.

Na predlog nadzornega sveta se predla-
ga naslednji sklep:

Predlog sklepa 4/1: za revidiranje raču-
novodskih izkazov  družbe na dan 31. 10.
2002 se imenuje ITEO Abeceda d.o.o.

Upravičenci do udeležbe na skupščini
so vsi delničarji navadnih delnic  družbe.

Skupščina je sklepčna. Če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% glasov. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje isti dan ob 13.30,

ne glede na udeležbo. Delničarje prosimo,
da prisotnost na skupščini najavijo, tako da
njihova najava prispe na sedež  družbe vsaj
tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Po-
oblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.

STT d.d. Trbovlje
uprava  družbe

Ob-74303
Na podlagi 38. člena statuta  družbe

SAP Ljubljana Turbus, avtobusni promet in
turizem, d.d. uprava sklicuje

7. skupščino  družbe
SAP Ljubljana Turbus, avtobusni

promet in turizem, d.d., Ljubljana,
Središka ulica 4,

ki bo v torek, 20. 8. 2002 ob 12. uri na
sedežu  družbe v Ljubljani, Središka 4/II
nadstropje, soba 38 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 razrešnici članom uprave in nadzorne-
ga sveta za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Uprava  družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov ter se imenuje notarka po predlogu skli-
catelja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: skupščina se
seznani z letnim poročilom za leto 2001 in
poročilom nadzornega sveta. Skupščina po-
deljuje razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu za leto 2001.

Predlog sklepa k 4. točki: 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 (Dolenjska c.
244), vsak delovnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in 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 uresničujejo delničarji,
njihovi 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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SAP Ljubljana, Turbus, d.d., Ljubljana
uprava

Miro Geroni

Ob-74305
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in
38. člena statuta  družbe TKI Hrastnik d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni svet
sklicujeta

7. skupščino
delniške  družbe,

ki bo 23. avgusta 2002 ob 16. uri v
prostorih sejne sobe gasilskega doma  druž-
be, C. 1. maja 34, Hrastnik, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-
lovnih teles skupščine:

a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlog za imenovanje delovnih teles skupšči-
ne po predlogu uprave kot sledi:

– predsednik skupščine: Franci Vozlič,
inž.,

– preštevalci glasov: Jerica Jutreša, Lea
Žibert (ali Jana Lenart),

– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom uprave za poslovno leto 2001 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2001 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima podeli razrešnico.

3. Predlog razporeditve dobička za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta osta-
ne ustvarjeni bilančni dobiček za poslovno
leto 2001 v znesku 4,795.139 SIT neraz-
porejen.

4. Imenovanje revizorja  družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: za revizorja  družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze  druž-
be TKI Hrastnik, d.d., za leto 2002, se na
predlog nadzornega sveta imenuje revizor-
ska hiša Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu direk-
torja v prostorih TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik,
Za Savo 6, vsak delovni dan v tednu med
12. in 15. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastni-
ki navadnih delnic oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
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osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor, kjer
bo zasedanje. Delničarji morajo svojo ude-
ležbo na skupščini prijaviti Upravi  družbe
pisno, najkasneje tri dni pred skupščino,
oziroma pooblastilo za zastopanje na skup-
ščini mora biti pisno in najkasneje tri dni
pred skupščino predloženo upravi  druž-
be, kjer se hrani. Delničarji, udeleženci se-
je skupščine so dolžni podpisati seznam
prisotnih na seji skupščine uro pred ura-
dnim začetkom skupščine. Pooblastila za
zastopanje in pridobitev glasovalne pravi-
ce na skupščini delniške  družbe pridoblje-
na na podlagi organizirano zbiranih poo-
blastil, morajo biti pridobljena na način kot
to določa (glej!) Zakon o prevzemih (ZPre)
Ur. l. RS, št. 47/97, 61. ter 62. člen o
nameri, razlogih ter o načinu zbiranja poo-
blastil, predhodno obvestiti Agencijo za trg
vrednostnih papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne  družbe istega dne ob 17. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skup-
ščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik
uprava

direktor
Branko Majes, univ. dipl. ek. l. r.

nadzorni svet
predsednik

Dr. Matevž Kmet l. r.

Ob-74298
Na podlagi Zakona o gospodarskih  druž-

bah in statuta  družbe Oljarica, tovarna olja
Kranj, d.d., uprava  družbe sklicuje

7. redno sejo skupščine
delniške  družbe Oljarica, Tovarna olja

Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
dne 28. 8. 2002 ob 10. uri, v sejni sobi

na sedežu  družbe Kranj, Britof 27.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:

1. za predsednico skupščine se izvoli
odvetnica Metka Goličič,

2. v verifikacijsko komisijo se imenuje
Zabret Bernarda in Dolenc Katarina,

3. za nadzor nad zakonitostjo dela
skupščine pa se imenuje notar Vojko Pintar.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila Oljarice, Tovarne olja
Kranj, d.d. za leto 2001 in stališči nadzor-
nega sveta k poročilu pooblaščenega revi-
zorja za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in nadzornega sve-
ta za leto 2001 in mnenjem revizijske hiše
Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.

3. Pokrivanje izgube in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za pokrivanje ugotov-
ljene izgube na dan 31. 12. 2001 v višini
398,986,784, 03 SIT uporabi:

a) nerazporejeni dobiček preteklih let v
višini 300,507.736,86 SIT in

b) revalorizacija osnovnega kapitala
družbe v višini 98,461.057,17 SIT.

Podeli se razrešnica upravi in nadzorne-
mu svetu, s katero se potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v letu 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za
revidiranje poslovanja  družbe Oljarice
Kranj, d.d., za poslovno leto 2002 se ime-
nuje Revizorska hiša Constantia MT&D,
d.o.o. Ljubljana.

5. Sprememba dejavnosti  družbe in
uskladitev z Uredbo o izvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti.

Predlog sklepa: dejavnost  družbe se
spremeni in uskladi z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.

6. Sprememba Statuta  družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve Statuta ter čistopis Statuta
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s celovitimi pre-

dlogi sklepov, predlog sprememb in dopol-
nitev statuta ter čistopisa Statuta je na vpo-
gled vsem delničarjem v tajništvu  družbe
vse delovne dni do dneva zasedanja skup-
ščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine v Uradnem listu RS podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-
roma nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v tajništvu na sede-
žu  družbe. Predlogi morajo biti pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, v korist katerih so delnice  družbe na
dan 22. 8. 2002 vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško depotni  družbi, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu  družbe.

Pisna pooblastila morajo vsebovati za fi-
zične osebe ime in priimek ter naslov poo-
blastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, fir-
mo in žig pooblastitelja ter podpis poobla-
ščene osebe.

Delničarji, pooblaščenci oziroma zasto-
pniki, ki se bodo udeležili skupščine, mora-
jo predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu na sedežu  družbe, ter istočasno depo-
nirati pisna pooblastila oziroma dokazila o
zastopanju, če niso shranjena na sedežu
družbe.

Sejna soba bo odprta uro pred začet-
kom skupščine. Delničarje, zastopnike in
pooblaščenje prosimo, da pridejo pravoča-
sno in se izkažejo z osebnim dokumentom
zaradi seznama prisotnih delničarjev, za-
stopnikov oziroma pooblaščencev.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano. Vsaka
delnica daje en glas.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, se ponovi istega dne ob 11. uri, v istih

prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Oljarica Kranj, d.d.
uprava družbe

Ob-74299
Na podlagi 31. člena Statuta delniške

družbe Toko – line tovarna kovčkov in usnje-
nih izdelkov, d.d., sklicuje uprava  družbe

5. redno sejo skupščine
delniške  družbe Toko – line, d.d.,
ki bo dne 22. avgusta 2002 ob 9.45, v

poslovnih prostorih  družbe v Lukovici pri
Domžalah 84, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Barbara Cerle. Za prešteval-
ca glasov se imenuje Helena Zabret.

Na seji bo navzoča vabljena notarka Maj-
da Lokošek.

2. Sprememba Statuta  družbe in spre-
jem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta in določi čistopis statuta.

3. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2001.

O 3. točki dnevnega reda se ne glasuje.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom

nadzornega sveta  družbe za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2001.

5. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, sprej-
me skupščina  družbe sklep, da se izguba iz
leta 2001 v višini 150,101.213,97 SIT po-
krije v breme:

– iz zakonskih rezerv 124,567.813,84
SIT,

– iz splošnega prevrednotovalnega po-
pravka vpoklicanega kapitala
25,533.400,13 SIT.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revidiranje poslova-

nja  družbe za leto 2002 se imenuje revizor-
sko hišo Abeceda Ptuj.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu  družbe v Lukovici pri Domžalah 84,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Toko – line d.d., Lukovica
uprava

Ob-74290
Na podlagi 36. člena Statuta  družbe

Domus – center za dom, ustvarjalnost, sve-
tovanje, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 17,
sklicuje uprava

6. redno sejo skupščine
delniške  družbe Domus – Center d.d.,

ki bo dne 22. avgusta 2002 ob 9. uri, v
poslovnih prostorih  družbe Toko – Line
d.d., v Lukovici pri Domžalah 84, z nasled-
njim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Barbara Cerle. Za prešteval-
ca glasov se imenuje Helena Zabret.

Na seji bo navzoča vabljena notarka Maj-
da Lokošek.

2. Sprememba Statuta  družbe in spre-
jem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta in določi čistopis statuta.

3. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2001.

O 3. točki dnevnega reda se ne glasuje.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom

nadzornega sveta  družbe za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina podeljuje raz-
rešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2001.

5. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, sprej-
me skupščina  družbe sklep, da se dobiček
iz leta 2001 v višini 12,056.926,90 SIT
uporabi za pokrivanje izgube iz preteklih let.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu  družbe Toko – Line d.d., v Lukovici
pri Domžalah 84, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Domus – center d.d., Ljubljana
uprava

Ob-74304
Uprava  družbe Nika DUS, d.d., Trg

izgnancev 1a, Brežice, 8250 Brežice,
na podlagi 10. člena statuta sklicuje

9. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 20. 8. 2002 ob 14. uri, na

sedežu  družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev

dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta

o poslovanju v letu 2001.
4. Uporaba bilančnega dobička in pode-

litev razrešnice članom uprave in nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:  družba nima bilančne-
ga dobička. Skupščina podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta in prečiščeno
besedilo statuta.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši dose-

danje člane nadzornega sveta.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gani nadzorni svet za dobo štirih let.
8. Določitev sejnin članov nadzornega

sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane vrednosti sejnin.

Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pi-
sno pooblastijo. Delničarji oziroma poobla-
ščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj
tri dni pred sejo skupščine.

Za delničarje Nike DUS, d.d. štejejo ose-
be, v korist katerih so delnice deset dni
pred skupščino vknjižene v delniški knjigi
družbe.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu  družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v
poslovalnici na Dunajski 20, Ljubljana, od
20. 7. 2002 dalje vsak delavnik med 9. in
11. uro.

Nika DUS, d.d.
Branko Šušterič, direktor

Ob-74306
Na podlagi 34. člena statuta delniške

družbe Iskra – Stikalni elementi, d.d., Vi-
dem – Dobrepolje, sklicuje uprava  družbe

5. sejo skupščine
delniške  družbe Iskra – Stikalni

elementi, d.d.,
ki bo dne 23. 8. 2002 ob 14. uri, na

sedežu  družbe v Vidmu-Dobrepolje, Pred-
struge 29, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se udeležba in
potrdi dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Anžeta Lapajneta, za prešte-
valki glasov pa Jožico Bašelj in Marijo Žni-
daršič.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Mar-
jan Kotar.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v skladu z 274.a členom ZGD, spre-
jem letnega poročila  družbe Iskra – Stikalni
elementi, d.d., predlog pokrivanja izgube in
podelitev razrešnice direktorju in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščina sprejme poročilo o delu

nadzornega sveta z dne 3. 7. 2002,
b) skupščina sprejme letno poročilo

družbe Iskra – Stikalni elementi, d.d., za
leto 2001 v predloženem besedilu,

c) skupščina sprejme mnenje poobla-
ščenega revizorja KPMG Slovenija, mana-
gement, consulting in revizija, d.o.o., Ljub-
ljana, o revidiranju poslovanja za leto 2001,
v predloženem besedilu,

d) izguba  družbe Iskra – Stikalni ele-
menti, d.d., za poslovno leto 2001, v višini
182,958.000 SIT se pokrije:

– 5.108 tisoč SIT v breme prenesenega
čistega dobička preteklih let,

– 165.493 tisoč SIT v breme revaloriza-
cijskega popravka kapitala,

– 12.357 tisoč SIT v breme rezerv,
e) upravi  družbe in nadzornemu svetu

družbe skupščina podeli razrešnico ter s
tem potrdi njuno delo v preteklem poslov-
nem letu.

4. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: za revizorja  družbe Isk-
ra – Stikalni elementi, d.d., za leto 2002,
se imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija,

podjetje za revidiranje in poslovno svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana.

5. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: z dnem sprejema tega
sklepa se na lastno željo razreši članico nad-
zornega sveta Sonjo Čebul.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Martina Murovca.

6. Obvestilo o spremembi članov nad-
zornega sveta – predstavnikov delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino o za-
menjavi obeh članov nadzornega sveta, ki
predstavljata delavce. Za člana nadzornega
sveta – predstavnika delavcev sta izvoljena
Stanislav Klinc in Zoran Tavželj. Izvoljena
člana nastopita štiriletni mandat z dnem
sprejetja tega sklepa.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi poo-
blaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zase-
danjem skupščine v tajništvu uprave na se-
dežu  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.

Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k po-

sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo v tajniš-
tvo uprave v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predloženi nasprotni predlogi
morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči del-

ničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja naj-
manj 25% osnovnega kapitala  družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za leto 2001 in revidirani računo-
vodski izkazi za poslovno leto 2001, je na
vpogled delničarjem na sedežu  družbe,
Predstruge 29, v tajništvu, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, od dneva objave dnevne-
ga reda do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Iskra – Stikalni elementi, d.d.
direktor

Uroš Zarnik

Št. 24/02 Ob-74311
Uprava  družbe na podlagi določb 17.

člena statuta delniške  družbe IGM Strešnik
d.d., Dobruška vas 45, 8275 Škocjan vabi
delničarje  družbe na

10. sejo skupščine delničarjev
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45,

8275 Škocjan,
ki bo v četrtek, dne 22. 8. 2002 ob 12.

uri na sedežu  družbe IGM Strešnik d.d., v
Dobruški vasi 45, 8275 Škocjan z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in predstavitev notarja.
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Predlog sklepa: uprava otvori skupščino
in ugotovi, da je skupščina sklepčna in da
lahko zaseda, ter da je prisoten vabljeni
notar.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Andrej Mihevc iz Ljubljane,
Dunajska 156, za preštevalki glasov pa: So-
nja Kovačič, IGM Strešnik d,d, in Ivica Pel-
ko, IGM Strešnik d.d.

3. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto 2001, poročila nadzornega sve-
ta k letnemu poročilu, razprava in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z določbami iz
282.a člena Zakona o gospodarskih  druž-
bah skupščina potrjuje in odobri delo upra-
ve in nadzornemu svetu v poslovnem letu
2001 in jima podeljuje razrešnico.

4. Obravnava in sklepanje o sklepu o
uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlagana
uporaba bilančnega dobička v višini
179,193.606,51 SIT na dan 31. 12. 2001,
kot sledi:

a) 12,279.850 SIT se izplača delničar-
jem  družbe, pri čemer bruto vrednost divi-
dende na delnico znaša 50 SIT. Izplačilo
dividende se izvrši v roku 60 dni od dneva
skupščine. Do izplačila so upravičeni delni-
čarji, ki so v registru KDD vpisani na dan
izvedbe skupščine;

b) 517.101 SIT se izplača solastniku pe-
skovne separacije  družbi Bramac d.o.o.
Škocjan, in sicer v roku 60 dni od dneva
skupščine;

c) 166,396.655,51 SIT ostane neraz-
porejeno.

5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog: na predlog uprave in nadzorne-
ga sveta se sprejmejo spremembe statuta v
predloženem besedilu.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na podlagi odstopnih izjav sprejme
naslednje:

– sprejmeta se odstopni izjavi Dušana
Jarca in Zvonka Pezdirca z dnem 22. 8.
2002;

– za nove člane nadzornega sveta  druž-
be se izvolita Anton Škrlj in Franc Gole od
22. 8. 2002 do 31. 5. 2005.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih izkazov  druž-
be za leto 2002 imenuje Dinamic d.o.o.,
revizijska  družba, Ljubljanska 26, 8000 No-
vo mesto.

Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udele-
ženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti  družbi vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica 10. skupščine vpisani v KDD.

Pozivamo udeležence skupščine, da se
po prihodu na skupščino pol ure pred za-

četkom seje prijavijo in s podpisom sezna-
ma prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini in prevzamejo gradivo
ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe IGM Strešnik d.d., Dobruška vas
45, 8275 Škocjan, vsak delovni dan med
10. in 12. uro v času od dneva sklica do
dneva zasedanja skupščine.

Predlog delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasrotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da se o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi  družbe v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane (drugi sklic). V tem primeru je skup-
ščina sklepčna, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

IGM Strešnik, d.d., Škocjan
uprava  družbe:

Bojan Saje, univ. dipl. inž. gr.

Št. 25/2002 Ob-74311
Na podlagi 17. člena Statuta  družbe

Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje,
sklicuje uprava  družbe

6. redno sejo skupščine
delniške  družbe Izletnik Celje, d.d.

Celje,
ki bo v Celju, dne 29. 8. 2002 ob 12. uri

v sejni sobi 112/I Avtobusne postaje “Izlet-
nik” Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine Borisa Kočevarja in
dve preštevalki glasov: Anico Vojkovič in
Brigito Rančigaj ter ugotovi, da seji pri-
sostvuje povabljeni notar, Marko Finik iz
Celja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: vodstvo seje prevzame

izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi
sklepčnost.

3. Obravnava in sprejem poročila nad-
zornega sveta o poslovanju “Izletnika” Ce-
lje, d.d. za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo nadzornega sveta o poslovanju “Izlet-
nika” Celje, d.d. za leto 2001, potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta za
leto 2001 in jima podeljuje razrešnico.

4. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se bilančni dobiček za poslovno leto
2001 v višini 10,872.831 SIT razporedi v
druge rezerve iz dobička.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

leto 2002 za revizorja Plus Revizija, d.o.o.
Ljubljana.

Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve toč-

ke, nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov
tretje, četrte in pete točke dnevnega reda
skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi po-
oblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo v
Klirinško-depotni  družbi na podlagi zadnje-
ga obvestila te  družbe pred sklicem skup-
ščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine (do vključno 23. 8. 2002).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bo-
do na skupščini zastopali njihovi poobla-
ščenci.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni na-
javljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih delničarejv oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu  družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine  družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in začasni nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

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.

Izletnik Celje, d.d
uprava

direktorica podjetja
Ana Jovanovič, univ. dipl. ek.

Št. 2002-057 Ob-74313
Uprava delniške  družbe Inženiring IBT

Ljubljana, d.d., Proletarska 4, Ljubljana, ob-
javlja

skupščino  družbe
Inženiring IBT Ljubljana, d.d.,

ki bo 27. 8. 2002 ob 9. uri na sedežu
družbe na Proletarski 4 v Ljubljani z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolita in imeno-
vanje organov skupščine ter predstavitev no-
tarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine in člane komisije za preštevanje gla-
sov se imenuje predlagane kandidate.

2. Uporaba bilančnega dobička  družbe
in odločanje o podelitvi razrešnice nadzor-
nemu svetu in upravi  družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta  družbe ostane bilančni dobi-
ček  družbe za leto 2001 nerazporejen.
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Skupščina podeli razrešnico nadzorne-
mu svetu in upravi duržbe.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic.

Predlog sklepa: zmanjša se osnovni ka-
pital  družbe za znesek 11,364.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z
umikom in razveljavitvijo 11.364 lastnih del-
nic  družbe. Po tako izvedenem zmanjšanju
osnovnega kapitala bo  družba imela osnov-
ni kapital v višini 22,671.000 SIT, ki bo
razdeljen na 22.671 navadnih delnic v no-
minalni višiin 1.000 SIT za delnico  družbe.

4. Sklep o izbrisu in razširitvi dejavnosti
družbe.

Predlog sklepa: izbriše se naslednja de-
javnost  družbe:

74.202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje;

Razširi se dejavnost  družbe z naslednjo
dejavnostjo:

74.202 Prostorsko, urbanistično in kra-
jinsko načrtovanje.

5. Sprejem novega besedila statuta del-
niške  družbe.

Predlog sklepa: sprejme se besedilo no-
vega statuta  družbe po predlogu uprave.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniški knjigi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim poo-
blastilom.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% osnovnega kapitala  družbe.

Kolikor na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena potrebna večina za sklepanje, se
ponovni sklic skupščine opravi istega dne
ob 10. uri v istih prostorih. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta, je po objavi sklica skupščine delni-
čarjem na vpogled na sedežu  družbe vsak
delavnik med 10. in 12. uro.

IBT Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor:

Iztok Berčič

Ob-74314
Na podlagi 7.3. točke Statuta  družbe

Soča d.d. Koper, uprava sklicuje

skupščino,
ki bo dne 30. avgusta 2002, ob 12. uri v

poslovnih prostorih uprave Koper, Pristani-
ška ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsedujočega skupščine, preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se dva preštevalca gla-
sov. Imenuje se zapisnikarja in notarja.

2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta o spreje-
mu letnega poročila za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe ter čistopis statuta.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko  družbo za leto 2002 skupščina ime-
nuje: PricewaterhouseCoopers d.d. Ljub-
ljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico, lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo tri dni pred skupščino in
so kot lastniki delnic na dan sklica skupšči-
ne vpisani v delniško knjigo.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo pisni in utemeljen
predlog za dopolnitev dnevnega reda oziro-
ma nasprotne predloge sklepov na sedež
družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Trgovsko podjetje Soča, d.d., Koper
uprava - direktor
Klaudio Blaževič

Ob-74316
Uprava  družbe Nika, RIS d.d., Trg iz-

gnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje

8. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 20. 8. 2002, ob 14. uri, na

sedežu  družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev

dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje

organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta

o poslovanju v letu 2001.
4. Uporaba bilančnega dobička in pode-

litev razrešnice članom uprave in nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:  družba nima bilančne-
ga dobička. Skupščina podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta in prečiščeno
besedilo statuta.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši dose-

danje člane nadzornega sveta.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gane člane nadzornega sveta za dobo štirih
let.

8. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagane vrednosti sejnin.

Delničarji Nike RIS, d.d., se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pi-
sno pooblastijo. Delničarji oziroma poobla-
ščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj
tri dni pred sejo skupščine.

Za delničarje Nike RIS, d.d., štejejo ose-
be, v korist katerih so delnice deset dni
pred skupščino vknjižene v delniški knjigi
družbe.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu  družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v
poslovalnici na Dunajski 20, Ljubljana, od
20. 7. 2002 dalje vsak delavnik med 9. in
11. uro.

Nika RIS, d.d.
Polona Šušterič, direktorica

Ob-74331
Na podlagi 7.4 točke Statuta  družbe

RUDIS d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b,
TRBOVLJE, uprava  družbe vabi delničarje
na

7. skupščino
delniške  družbe Rudis d.d. Trbovlje,

ki bo v četrtek 22. avgusta 2002, ob 11.
uri na sedežu  družbe Trg revolucije 25b,
Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini  družbe, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina  družbe izvoli Leonarda F. Pe-

klarja za predsednika, Mileno Gantar in Bo-
jano Jereb za preštevalki glasov, Mileno Iz-
goršek za zapisnikarico in ugotovi prisot-
nost notarke Marjane Kolenc-Rus.

2. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini  družbe, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost  družbe se uskladi z Ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (UL RS št. 2/2002).

b) Črtajo se sledeče dejavnosti s šifro:
F/45.1, F/45.11, F/45.12, F/45.2,

F/45.21, F/45.22, F/45.23, F/45.24,
F/45.25, F/45.3, F/45.31, F/45.32,
F/45.33, F/45.34, F/45.4, F/45.41,
F/45.42, F/45.43, F/45.44, F/45.45,
G/50.10, G/51.1, G/51.11, G/51.12,
G/51.13, G/51.14, G/51.15, G/51.16,
G/51.17, G/51.18, G/51.19, G/51.2,
G/51.21, G/51.22, G/51.23, G/51.24,
G/51.25, G/51.3, G/51.31, G/51.32,
G/51.33, G/51.34, G/51.35, G/51.36,
G/51.37, G/51.38, G/51.39, G/51.4,
G/51.41, G/51.42, G/51.43, G/51.44,
G/51.45, G/51.46, G/51.47, G/51.5,
G/51.51, G/51.52, G/51.53, G/51.54,
G/51.55, G/51.56, G/51.57, G/51.6,
G/51.61, G/51.62, G/51.63, G/51.64,
G/51.65, G/51.66, G/51.7, G/51.70,
J/67.11, J/67.13, K/70.1, K/70.10,
K/70.2, K/70.20, K/70.3, K/70.32,
K/72.10, K/72.20, K/72.30, K/72.40,
K/74.1, K/74.12, K/74.20, K/74.831,
K/74.832

c) Dejavnost  družbe se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi:
F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska

dela
F/45.120 Raziskovalno vrtanje in sondira-

nje
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F/45.210 Splošna gradbena dela
F/45.220 Postavljanje ostrešij in krovska

dela
F/45.230 Gradnja cest, železniških prog,

letališč in športnih objektov
F/45.240 Gradnja vodnih objektov
F/45.250 Druga gradbena dela special-

nih strok
F/45.310 Električne inštalacije
F/45.320 Izolacijska dela
F/45.330 Vodovodne, plinske in sanitar-

ne inštalacije
F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah
F/45.410 Fasaderska in štukaterska dela
F/45.420 Vgrajevanje stavbnega in druge-

ga pohištva
F/45.430 Oblaganje tal in sten
F/45.441 Steklarska dela
F/45.442 Pleskarska dela
F/45.450 Druga zaključna gradbena dela
G/51.110 Posredništvo pri prodaji kmetij-

skih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov

G/51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij

G/51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala

G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal

G/51.150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in
aparatov,
drugih kovinskih izdelkov

G/51.160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov

G/51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov

G/51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov,
d.n.

G/51.190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov

G/51.210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo

G/51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami

G/51.230 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi

G/51.240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem

G/51.250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom

G/51.310 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami

G/51.320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki

G/51.330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami

G/51.340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami

G/51.350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki

G/51.360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi iz-
delki

G/51.370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami

G/51.380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci

G/51.390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki

G/51.410 Trgovina na debelo s tekstilom
G/51.420 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo
G/51.430 Trgovina na debelo z električni-

mi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati

G/51.440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, či-
stili

G/51.450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko

G/51.460 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki in medicinskimi pri-
pomočki

G/51.470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe

G/51.510 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi

G/51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami

G/51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sani-
tarno opremo

G/51.540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogreva-
nje

G/51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi

G/51.560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki

G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki

G/51.810 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji

G/51.820 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji

G/51.830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo

G/51.840 Trgovina na debelo z računalni-
ško opremo

G/51.850 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in opremo

G/51.860 Trgovina na debelo z elektron-
skimi deli in opremo

G/51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo

G/51.880 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem

G/51.900 Druga trgovina na debelo
J/65.210 Finančni zakup (leasing)
J/65.220 Drugo kreditiranje
J/65.230 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
J/67.110 Dejavnost finančnih trgov
J/67.130 Pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremič-

ninskih projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremič-

ninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/70.310 Dejavnost agencij za posred-

ništvo v prometu z nepremični-
nami

K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi

K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/72.100 Svetovanje o računalniških na-

pravah
K/72.220 Oskrba z računalniškimi progra-

mi in svetovanje

K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/74.110 Pravno svetovanje
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in

revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje

K/74.150 Dejavnost holdingov
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizi-

kalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartira-
nje

K/74.202 Prostorsko, urbanistično in kra-
jinsko načrtovanje

K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje

K/74.300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje

K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmno-

ževanje
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini  družbe, da sprejme naslednji sklep:
skupščina  družbe sprejme spremembe in
dopolnitve Statuta  družbe v predlaganem
besedilu.

4. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za po-
slovno leto 2001, skupaj s stališčem nad-
zornega sveta do revizijskega poročila za
leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini  družbe, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani s poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2001, skupaj s stališčem nad-
zornega sveta do revizijskega poročila za
leto 2001.

5. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se bilančni dobiček
po stanju na dan 31. 12. 2001, ki znaša
86,374.591,83 SIT, uporabi za naslednje
namene:

– del bilančnega dobička v višini
86.276.592 SIT, sestavljen iz prenesene-
ga dobička prejšnjih poslovnih let, revalori-
zacijskega popravka prenesenega dobička
in iz čistega dobička poslovnega leta 2001
se uporabi za izplačilo dividend delničar-
jem, ki so na dan skupščine vpisani v delni-
ški knjigi delniške  družbe Rudis d.d., kot
lastniki delnic s pravico do dividende, v viši-
ni 144 SIT bruto na delnico in izplača v 20
dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini
družbe;

– preostali del bilančnega dobička osta-
ne nerazporejen in se ga prenese v nasled-
nje leto.

6. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe Rudis za poslov-
no leto 2001, s čemer potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta.

7. Umik delnic Rudis d.d. z organizira-
nega trga.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini  družbe, da sprejme sklep:
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Delnice  družbe Rudis d.d., v skupnem
številu 599.143 rednih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT se umak-
nejo z organiziranega trga vrednostnih pa-
pirjev – prostega trga Ljubljanske borze vre-
dnostnih papirjev d.d.

Upravo  družbe se zadolži, da takoj po
sprejemu tega sklepa o njem obvesti upra-
vo ljubljanske borze in izpelje vse nadaljne
potrebne postopke za umik delnic z borze.

8. Pooblastilo upravi za pridobivanje la-
stnih delnic.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini  družbe, da sprejme naslednji sklep:
skupščina pooblašča upravo, da kupi po
določilih 8. alinee 240. člena ZGD v roku
18 mesecev 10% lastnih delnic po najnižji
ceni 814 SIT za delnico in po najvišji ceni
3.309 SIT za delnico.

Lastne delnice sme uporabljati:
– za izplačilo nagrade upravi, nadzorne-

mu svetu, zaposlenim,
– jih ponudi v odkup delavcem  družbe

in z njo povezane  družbe,
– za umik delnic z zmanjšanjem osnov-

nega kapitala.
9. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini  druž-

be, da sprejme naslednji sklep: za revidira-
nje računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 se imenuje revizijska  družba KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje in poslov-
no svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva 20,
1000 Ljubljana

Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2001, poročilo

nadzornega sveta, predlagane spremembe
statuta  družbe ter drugo gradivo za skup-
ščino  družbe s predlogi sklepov so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave, na
sedežu  družbe vsak delovni dan v tednu od
9. do 12. ure.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni  družbi na dan
19. 8. 2002 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prej-
mejo ob vstopu v sejno sobo. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
ostane  družbi.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi  družbe na sedežu  družbe, in
sicer najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 19. 8. 2002.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne pol ure kasneje
na mestu prvega sklica. Na ponovljenem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic oglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Rudis d.d. Trbovlje
uprava – generalni direktor

Alojz Koncilija, univ. dipl. ekon.

Ob-74339
Uprava  družbe na podlagi 29. člena Sta-

tuta delniške  družbe Žana-Plus,  družba poo-
blaščenka, d.d., Mestni trg 2, Žalec, sklicuje

2. redno sejo skupščine
delniške  družbe Žana-Plus,  družba

pooblaščenka, d.d., Žalec,
ki bo v četrtek, 29. avgusta 2002 ob 11.

uri v prostorih notarja Srečka Gabrila, Sa-
vinjska cesta 20, Žalec.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine Franc Rezar in
Laznik Marjan ter Levak Brigita kot prešte-
valca glasov. Redni seji bo prisostvoval vab-
ljeni notar Srečko Gabrilo.

2. Sprejem sklepa o pokrivanju bilančne
izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) izguba v višini 20,890.933,39 SIT se

pokrije v breme drugih rezerv in sorazmer-
nega dela revalorizacijskega popravka teh
rezerv.

b) Skupščina delničarjev Žana-Plus, d.d.
Žalec se seznani s sprejetim poslovnim po-
ročilom za leto 2001 in poročilom nadzor-
nega sveta.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

3. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa:  družba oblikuje sklad la-

stnih delnic do višine 10% od nominalne vred-
nosti osnovnega kapitala  družbe iz naslova
drugih rezerv in sorazmernega dela revalori-
zacijskega popravka teh rezerv. Nadzorni svet
družbe lahko na predlog uprave sprejme pra-
vila poslovanja s skladom lastnih delnic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prija-
vili svojo udeležbo na sedežu  družbe in so
vpisani v delniško knjigo 10 dni pred dne-
vom skupščine. Pooblastilo mora biti pisme-
no in ves čas trajanja pooblastilnega razmer-
ja shranjeno na sedežu  družbe.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu  družbe  v
Žalcu, Mestni trg 2, vsak delovni dan od 10.
do 13. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Žana-Plus,  družba
pooblaščenka, d.d., Žalec

direktor  družbe
Naraks Dolfe

Ob-74359
Uprava  družbe Cvetje Čatež Proizvod-

nja in trgovina d.d., Topliška cesta 34, Bre-
žice, objavlja sklic

9. redne seje skupščine delničarjev
 družbe Cvetje Čatež Proizvodnja in

trgovina d.d., Topliška cesta 34,
Brežice,

ki bo v sredo 21. 8. 2002 ob 11. uri na
sedežu  družbe, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-
sotnosti in sklepčnosti.

2. Izvolitev in imenovanje delovnih teles
skupščine:

a) izvolitev predsednika;
b) izvolitev preštevalcev glasov;
c) imenovanje notarja za sestavo zapisni-

ka.
Predlog sklepa:
a) za predsednika skupščine se imenuje

Jožeta Lovenjka.
b) za preštevalki glasov se imenuje Mar-

jano Bratanič in Ireno Omejec.
c) za sestavo zapisnika se imenuje An-

dreja Doklerja, notarja iz Brežic.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:  družba nima bilančne-

ga dobička. Izguba iz leta 2000 in 2001 se
pokrije v breme vplačanega presežka kapi-
tala in revalorizacijskega popravka kapitala.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu  družbe.

Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu  družbe za delo
ter poslovanje v poslovnem letu 2001.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta  družbe v točkah 3,
4, 5, 6, 8, 9 in 11.

Besedilo statuta se uskladi s sprejetimi
spremembami.

Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.
Besedilo predlaganih sprememb statuta

je delničarjem dostopno na sedežu  druž-
be.

6. Spremembe članstva v nadzornem
svetu.

Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega
sklepa preneha mandat članici nadzornega
sveta Mirjani Dimc-Perko, ki je podala od-
stopno izjavo.

7. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se višina sejni-
ne za predsednika in člane nadzornega sve-
ta  družbe, skladno s predlogom uprave.

8. Imenovanje za poslovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2002 se imenuje revizor BO Consul-
ting d.o.o. Ljubljana iz Ljubljane.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled na sedežu  družbe,
Topliška cesta 34, Brežice, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko teden dni po objavi skli-
ca skupščine podajo  družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge sklepov. Predlogi morajo biti
pisni in utemeljeni.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralnem
registru KDD najmanj tri dni pred skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki pisno prijavijo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred skupščino.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo nadomestna skupščina istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. Nadome-
stna skupščina je sklepčna ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Cvetje Čatež d.d.
Brežice

uprava  družbe
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Ob-74379

V skladu z 20. točko statuta družbe in
določb Zakona o gospodarskih družbah
uprava in nadzorni svet družbe GEA Colle-
ge, poslovno izobraževanje, d.d., Dunajska
156, Ljubljana (v nadaljevanju: GEA Colle-
ge d.d.) sklicujeta

13. redno letno skupščino
delničarjev GEA College, d.d.,

ki bo v torek, 27. avgusta 2002 ob
14. uri v prostorih družbe, Dunajska 156,
Ljubljana.

Za sejo skupščine GEA College d.d. pre-
dlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine in dveh prešteval-
cev glasov.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: za predsednika skupščine se
izvoli dr. Mateja Penco, za preštevalca gla-
sov pa Karmen Mavrič in Iztoka Štruklja.

2. Predložitev letnega poročila za po-
slovno leto 2001 in seznanitev s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila za poslovno leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina se seznani s poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in potrditvijo letnega poročila za
poslovno leto 2001.

3. Odločanje o podelitvi razrešnice upra-
vi in nadzornemu svetu, ob seznanitvi z let-
nim poročilom in poročilom nadzornega sve-
ta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina podeljuje razrešni-
co upravi in članom nadzornega sveta, s
katero potrjuje in odobrava njihovo delo v
poslovnem letu 2001.

4. Spremembe statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe statuta

družbe, tako da se dosedanje besedilo sta-
tuta v celoti nadomesti z novim, v predlaga-
nem besedilu.

5. Imenovanje finančnega revizorja
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revidiranje poslovanja družbe za poslov-
no leto 2002 se imenuje revizorsko hišo
PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Ljubljana.

6. Mnenja in vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe, Dunajska 156,
Ljubljana in v pravni službi KD Holding d.d.,
na naslovu Celovška 206, Ljubljana, vsak
delavnik med 10. in 13. uro od objave skli-
ca do zasedanja skupščine.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zasto-
pniki, ki najkasneje 24 ur pred pričetkom
zasedanja skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na naslov KD Hol-
ding d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) poo-
blastitelja in pooblaščenca, skupno število

delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter
podpis pooblastitelja oziroma zastopnika
pravne osebe. V tem času trgovanje in pre-
nos delnic nista dovoljena.

Glasovanje na skupščini je javno. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci na skup-
ščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Glasovnice prejmejo
udeleženci, ki so predložili delnice ali potr-
dila o deponiranju delnic v centralnem ali
bančnem depoju oziroma pri notarju.

Če skupščina delničarjev ob prvem skli-
cu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
istega dne ob 15. uri, v isti dvorani. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala in število prisotnih del-
ničarjev.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

GEA College d.d., Ljubljana
Predsednik nadzornega sveta

dr. Matej Penca
Direktor

Matjaž Škabar

Št. 2656/2002 Ob-74381
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in 7. poglavja 2. točke
veljavnega statuta  družbe KOSTAK komu-
nalnega stavbnega podjetja, d.d., uprava
družbe KOSTAK d.d., sklicuje

9. redno skupščino
delniške  družbe KOSTAK

KOMUNALNEGA STAVBNEGA
PODJETJA d.d.,

ki bo v ponedeljek, 19. 8. 2002, ob 13.
uri na sedežu  družbe, Leskovška cesta 2a,
Krško .

Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Jadran-

ko Gabrič za predsednico skupščine delni-
čarjev, za preštevalki glasov Mojco Brino-
vec in Renato Resnik ter imenuje notarja
Borisa Pavlina.

3. Potrditev predlaganega dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 9. redne skupščine delničarjev.

4. Seznanitev skupščine delničarjev z let-
nim poročilom  družbe za poslovno leto
2001 in poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom  družbe za poslovno leto
2001 in s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta  družbe KOSTAK d.d., z dne
29.05.2002, ki se nanaša na preveritev in
potrditev revidiranega letnega poročila  druž-
be za poslovno leto 2001.

5. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička  družbe.

Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 118,853.232,75 SIT se upo-
rabi za:

a) izplačilo dividend delničarjem v zne-
sku 26,127.730 SIT oziroma 445 SIT bruto
na delnico in razporeditev za udeležbo pri

dobičku upravi  družbe KOSTAK d.d. v viši-
ni 1,352.270 SIT, skladno s V. poglavjem
statuta  družbe KOSTAK d.d.,

b) preneseni dobiček v znesku
91,373.232,75 SIT, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjem poslovnem letu.

Za izplačilo pod točko a) se uporabi ne-
razporejeni čisti dobiček iz poslovnega leta
1995 v višini 12,180.380,19 SIT, revalori-
zacijski popravek nerazporejenega dobička
iz leta 1994 v višini 3,770.089,90 SIT in
leta 1995 v višini 7,360.290,17 SIT ter del
nerazporejenega dobička iz leta 1996 v vi-
šini 4,169.239,74 SIT.

Do izplačila dividend je upravičen del-
ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih v
delniški knjigi pri klirinško – depotni  druž-
bi na dan zasedanja skupščine delničar-
jev.

Izplačilo dividend in udeležbe pri dobič-
ku uprave bo v roku 60 dni po datumu zase-
danja skupščine, v gotovini.

6. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: skupščina v skladu z do-
ločbo 282.a. člena Zakona o gospodarskih
družbah podeli razrešnico upravi – direktor-
ju in nadzornemu svetu  družbe KOSTAK
d.d., za poslovno leto 2001.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja  družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska  družba IN RE-
VIZIJA d.o.o. Ljubljana.

8. Informacija o pridobitvi in odtujitvi la-
stnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in-
formacijo o pridobitvi 4.623 lastnih delnic.

9. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.

Predlog sklepa:
1. Skupščina pooblašča upravo KO-

STAK KOMUNALNO STAVBNO PODJET-
JE, d.d., da lahko pridobi lastne delnice v
skladu z 8. alinejo 1. odstavka 240. člena
ZGD, z nakupom lastnih delnic.

2. Uprava lahko v soglasju z nadzornim
svetom nakupi lastne delnice, katerih sku-
pni nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala, skupaj z drugimi lastni-
mi delnicami, ki jih  družba že ima.

3. Odkup delnic na podlagi tega poobla-
stila se lahko izvrši v času 18 mesecev od
dneva sprejema tega sklepa.

4. Kot najvišja nakupna cena pridoblje-
nih delnic se določi maksimalna cena v viši-
ni 90% knjigovodske vrednosti delnice po
zadnjem revidiranem poslovnem poročilu. V
primeru prodaje se določi najnižja prodajna
cena delnice v višini povprečne nabavne
cene. Pri prodaji lastnih delnic uprava  druž-
be ne sme ustvarjati kapitalsko izgubo.

5. Uprava lahko pridobiva in odsvaja last-
ne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi
prevzemi in za povečanje vrednosti premo-
ženja  družbe ter izpeljavo programov delni-
ških opcij managerjev.

6. Pri pridobivanju lastnih delnic je pravi-
ca delničarjev, katere naj uprava  družbe
KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d.d.,
ob enakih pogojih enako obravnava in pre-
dnostna pravica delničarjev do novih delnic,
izključena.
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7. Lastne delnice lahko uprava odsvoji
strateškemu partnerju ali obstoječim delni-
čarjem. Če se delnice ne odsvojijo strate-
škemu partnerju, imajo pri odsvajanju del-
nic obstoječi delničarji pravico do njihovega
odkupa.

8. Skupščina pooblašča upravo, da lah-
ko v soglasju z nadzornim svetom lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.

9. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi besedilo statuta  družbe, zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala po umiku
delnic s strani uprave.

10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za predlagani dnevni

red, vključno s predlogi sklepov, je na
vpogled na sedežu  družbe v splošno ka-
drovskem sektorju, pri Sonji Avsenak,
vsak delavnik od 10. do 14. ure od dneva
objave sklica skupščine  družbe KOSTAK
d.d. do vključno datuma zasedanja skup-
ščine.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazlože-
ni, vložijo v sedmih dneh od dneva objave
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvo  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki najkasneje tri pred zasedanjem skupšči-
ne pisno prijavijo svojo udeležbo ter depo-
nirajo pooblastila na sedežu  družbe KO-
STAK d.d.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno klirinško depotno
družbo tri dni pred dnevom skupščine ter s
toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic ozi-
roma glasov.

Udeleženci skupščine se izkažejo z va-
bilom, osebno izkaznico ali drugo javno listi-
no in s podpisom na seznam udeležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, da se prijavijo pol ure pred začet-
kom zasedanja v sejni sobi  družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev ter da prevzamejo glasovalne lističe.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

KOSTAK d.d.
uprava  družbe

Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.

Ob-74387
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja

Statuta delniške  družbe Primat, tovarna ko-
vinske opreme, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih  družbah sklicujem

VII. sejo skupščine
delniške  družbe Primat, tovarna

kovinske opreme, d.d.,
ki bo v četrtek, 22. 8. 2002, na sedežu

družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska
ulica 22, Maribor, s pričetkom ob 12. uri, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočega skupščine Matjaž Logar in
verifikacijska komisija v sestavi Darja Mo-
škotevc, kot predsednica in Vera Seneko-
vič ter Darinka Kuzmič, kot preštevalki gla-
sov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Sta-
nislav Bohinc.

2. Predstavitev revidiranih računovodskih
izkazov za Primat d.d. in skupino Primat
d.d., Maribor, ter poročila nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani z revidiranimi ra-
čunovodskimi izkazi za Primat d.d. in skupi-
no Primat d.d., Maribor, ter poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček po revidirani bilanci

na dan 31. 12. 2001 znaša 0 SIT. Družba
je skladno s sklepom skupščine o zmanjša-
nju osnovnega kapitala  družbe s pridobitvi-
jo in umikom lastnih delnic bila dolžna obli-
kovati rezerve za lastne deleže. Zaradi na-
vedenega bilančni dobiček na dan 31. 12.
2001 znaša 0 SIT. Sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala je ob sklicu te skupšči-
ne že vpisan v sodni register. S tem pa je
tudi izpolnjen pogoj za sprostitev rezerv za
lastne deleže.

2. Skupščina s sprejemom tega sklepa
upravi in vsem članom nadzornega sveta
podeli razrešnico.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja  družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijsko  družbo Deloit-
te&Touche d.o.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške  družbe Primat,
tovarna kovinske opreme, d.d., vknjižene v
delniški knjigi  družbe, ki se vodi pri Klirin-
ško depotni  družbi neposredno, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini osebno ali s priporo-
čeno pošiljko dostavijo pravni službi  družbe
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d., Sla-
vici Rozman, Industrijska ulica 22, 2000
Maribor, tako, da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
pričetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev potr-
dili 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 moraji 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 sklepov

in predlogom sprememb in dopolnitev sta-
tuta  družbe je na vpogled delničarjem v
informativni pisarni  družbe v Mariboru, In-
dustrijska ulica 22, vsak delavnik od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.
predsednica uprave

Slavka Marinič, univ. dipl. ek.

Ob-74391
V skladu s 1. točko 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah sklicujem

3. sejo skupščine
družbe Lepenka Podjetje za

proizvodnjo in predelavo papirja Tržič,
d.d., Slap 8,

ki bo 27. 8. 2002 ob 10. uri na sedežu
družbe Lepenka d.d., v Tržiču, Slap 8, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena no-
tarka mag. Nina Češarek.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Jožeta Čada, za preštevalca
glasov pa Andreja Repinc in Marijo Rožič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 2001, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2001 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
letnega poročila z že opravljenim pokritjem
izgube iz preteklih let se ugotovi, da družba
ni izkazala bilančnega dobička. Skupščina
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za njuno delo v letu 2001.

4. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 2002.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2002 se imenuje revizijsko
družbo Ernst&Young Revizija, davčno in po-
slovodno svetovanje, d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.

5. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: imenuje se novega (pet-
ega) člana nadzornega sveta družbe, Pavšek
Damjana, ki bo zastopal interese delavcev.
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Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udele-
žbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Lepenka
Podjetje za proizvodnjo in predelavo

odpadnega papirja Tržič, d.d.
direktor

Rudi Vrečar

Ob-74392
Na podlagi 4.5. točke Statuta družbe

Celjski sejem, d.d., Celje, uprava družbe
vabi delničarje na

6. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d., Celje,
ki bo 27. avgusta 2002, ob 11. uri v

konferenčni dvorani Celjskega sejma, Deč-
kova 1, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujejo se organi skupščine v

predlagani sestavi.
2. Poslovno poročilo družbe za leto

2001.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo

nadzornega sveta družbe o potrditvi poroči-
la uprave o poslovanju družbe za leto 2001.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-
ga dobička za leto 2001 in podelitve razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan

31. 12. 2001 v višini 15,410.076,84 tolar-
jev se razporedi na druge rezerve iz dobička.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2001
ter se jima podeli razrešnica.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe, sprejem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.

5. Oblikovanje rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina družbe pooblašča

upravo, da v skladu z 240. členom
ZGD-novela F, v roku 18 mesecev lahko
pridobiva lastne delnice. Njihova najnižja
prodajna cena znaša 2.700 SIT, najvišja
pa 4.199,61 SIT.

5.2. Del dobička, v višini
11,286.799,07 SIT, ki je razporejen za le-
to 2001 na druge rezerve, družba uporabi
za nakup delnic za sklad lastnih delnic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava
in člani nadzornega sveta se skupščine lah-
ko udeležijo tudi, če niso delničarji.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniško knji-
go po stanju zadnjega dne prijave na skup-
ščino.

Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlaganimi spremembami statuta, je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Ani Šepetavc in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure. Predlogi delničarjev so lah-
ko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih
dneh po objavi tega sklica na sedežu druž-
be.

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.

Celjski sejem, d.d., Celje
direktor uprave

mag. Franc Pangerl

Ob-74393
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Me-

tropol group d.d., hoteli in turizem, Obala
77, Portorož, uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
 družbe Metropol group d.d.,

ki bo v sredo, 28. 8. 2002, ob 11. uri, v
Metropol Business Centru v Grand Hotelu
Metropol v Portorožu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega

sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje

Zdenko Baruca.
Za preštevalki glasov se imenuje Mileno

Štajdohar in Tino Milinovič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Mojca Tavčar-Pasar.
3. Poročilo nadzornega sveta o preveri-

tvi poročila za poslovno leto 2001, skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila za poslovno leto 2001 in sprejem
sklepa o podelitvi razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila
za poslovno leto 2001, s pozitivnim stali-
ščem nadzornega sveta do revizijskega po-
ročila za poslovno leto 2001 in potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeljuje upravi družbe in članom nad-
zornega sveta družbe razrešnico za poslov-
no leto 2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-

jo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe. Skupščina pooblašča nad-
zorni svet družbe, da besedilo statuta uskla-
di s spremembami in dopolnitvami statuta in
izdela čistopis statuta družbe.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: za pripra-
vo in udeležbo na seji nadzornega sveta
pripada predsedniku nadzornega sveta sej-
nina v višini 71.500 SIT neto, za člane nad-
zornega sveta pa 55.000 SIT neto.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2002 se imenuje
družbo AUDIT d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota.

Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno s
priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo naj-
manj tri dni pred zasedanjem skupščine na
sedežu družbe. Pooblaščenci morajo pred-
ložiti ustrezno pooblastilo.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo več kot 15% zastopanega osnov-
nega kapitala.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-

novno zasedanje istega dne ob 12. uri na
istem kraju. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem

delničarjem na vpogled v tajništvu uprave,
na sedežu družbe Metropol group d.d.,
Obala 77, Portorož, od dneva objave sklica
naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Metropol group d.d., Portorož
uprava

Zorko Žerjal

Ob-74396
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

na podlagi 47. člena statuta delniške  druž-
be sklicuje

4. skupščino
delniške  družbe Pomin,  družba

pooblaščenka d.d. Ljubljana,
ki bo v petek 30.08. 2002 ob 11. uri v

prostorih  družbe, Dimičeva 14, Ljubljana
(2. nadstropje).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške  družbe,

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnev-
nim redom.

Predlog sklepa št. 1/1: skupščina  druž-
be ugotavlja, da je prisotnih ........% glasov
zastopanega osnovnega kapitala, kar po-
meni, da je skupščina sklepčna.

Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se
seznani z dnevnim redom.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1/2: za predsednika

skupščine se izvoli Jožeta Valenčiča, za
preštevalki glasov se imenuje: Katarino
Grbić, Marto Pivk.
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Skupščini  družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češerek.

3. Predložitev, letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta za Pomin Poobla-
ščenka d.d.

Skupščina  družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 8. 7.
2002, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju  družbe za leto 2001 in računo-
vodskimi izkazi  družbe za poslovno leto
2001.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa 4/1: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2001 in jima po-
deljuje razrešnico.

5. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa št. 5/1: na predlog upra-

ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se sprejmejo spremembe statuta v pre-
dloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa št. 6/1: na predlog nad-
zornega sveta se za revizijo poslovanja  druž-
be Pomin,  družba pooblaščenka d.d., za
leto 2002, imenuje revizijsko hišo EOS Re-
vizija d.o.o. Ljubljana.

7. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu  družbe v letu
2002.

Uprava podaja informacijo o poslovni po-
litiki, poslih in gospodarskem načrtu  druž-
be v letu 2002.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar-
ji, ki imajo prinosniške delnice se lahko ude-
ležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno
pravico na skupščini s pogojem,da pridobi-
jo potrdilo o imetništvu na zadnji dan roka
za deponiranje delnice po stanju 10. dan
pred skupščino. KDD delničarju izda potrdi-
lo o imetništvu delnic na prinosnika, ki ga
delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine  družbi in ga uporabi za
udeležbo na skupščini. Delničar, ki je delni-
co zastavil, izvršuje glasovalno pravico na
podlagi potrdila o zastavi in v skladu z 88.
členom statuta  družbe. Pooblastila za za-
stopanje na skupščini morajo biti pisna. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj
10 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo ali  družbi dokažejo imet-
ništvo prinosniških delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu  družbe, na Dimi-
čevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu
med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v prostorih  družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov  družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Pomin,  družba pooblaščenka
d.d. Ljubljana

uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.

Ob-74399
Na podlagi 10.22. točke statuta DZS,

d.d., uprava   družbe sklicuje

skupščino
DZS, založništvo in trgovina, d.d.,

Mali trg 6, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 8. 2002 ob

12. uri, v dvorani Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošiče-
va cesta 24.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preš-

tevalcev glasov in potrditev predlaganega
notarja.

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom   družbe za leto 2001 in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.

4. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

5. Sklepanje o razširitvi dejavnosti   družbe
in uskladitvi dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.

6. Sklepanje o spremembah in dopolni-
tvah statuta.

7. Sklepanje o pooblastilu upravi za pri-
dobivanje lastnih delnic.

8. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

9. Imenovanje revizorja.
Uprava   družbe oziroma nadzorni svet

predlagata k posameznim točkam dnevne-
ga reda naslednje sklepe:

Ad 1/ Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Ad 2/ Za predsednika skupščine se iz-

voli Stojana Zdolška, za preštevalko glasov
Natašo Mlakar, Matejo Rozman in Nado
Gorjup. Na seji prisostvuje vabljeni notar
Miro Košak.

Ad 3/ Skupščina se seznani z letnim
poročilom   družbe za leto 2001 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta.

Ad 4/ a) Bilančni dobiček v višini
1.521,667.000 SIT, ki je sestavljen iz pre-
nesenih dobičkov iz let 1997,1998, 1999
in 2000 v višini 998,708.000 SIT, revalori-
zacije prenesenih dobičkov iz prejšnjih let v
višini 198,672.000 SIT ter dobička iz leta
2001 v višini 324,287.000 SIT se razdeli
na naslednji način:

– za izplačilo dividend v bruto znesku
180 SIT na delnico,

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta v bruto znesku 10,000.000 SIT,

– za izplačilo nagrade upravi   družbe v
bruto znesku 7,000.000 SIT,

– preostali del bilančnega dobička se
razporedi v preneseni dobiček   družbe.

Za izplačilo po prvih treh alinejah prej-
šnjega odstavka se porabi preneseni dobi-
ček iz let 1999 in 2000 s pripadajočo reva-
lorizacijo.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so vpisani kot imetniki delnic   družbe pri
KDD, d.d., Ljubljana, na dan 24. 8. 2002.

Dividende in nagrade nadzornemu svetu
in predsedniku uprave se izplačajo do
31. 10. 2002.

b) V skladu z 282. a členom ZGD skup-
ščina   družbe podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2001.

Ad 5/ Sprejme se predlagana razširitev
dejavnosti   družbe in uskladitev dejavnosti
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti.

Ad 6/ Sprejmejo se predlagane spre-
membe in dopolnitve statuta   družbe.

Ad 7/ V skladu z 240. členom ZGD-F
skupščina   družbe pooblašča upravo, da v
obdobju 18. mesecev kupuje lastne delni-
ce, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po naj-
nižji prodajni ceni 3.500 SIT in najvišji pro-
dajni ceni 5.000 SIT za delnico.

Ad 8/ Na podlagi pisne odstopne izjave
se razreši člana nadzornega sveta dr. Jože-
ta Glogovška in Boruta Mokroviča.

Za člana nadzornega sveta za obdobje
od 22. 8. 2002 do 27. 6. 2004 se izvoli
Aleksandra Topolovška in Žigo Jelenca.

Ad 9/ Za revidiranje računovodskih izka-
zov   družbe DZS za leto 2002 se imenuje
revizijsko   družbo Pricewaterhouse-Coo-
pers d.d., Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
na dan 19. 8. 2002 in ki svojo udeležbo
prijavijo   družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine pred dvorano, kjer bo zaseda-
la skupščina, eno uro pred pričetkom seje.

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena
skupščina istega dne in v istih prostorih ob
16. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skup-
ščina družbe veljavno odločala ne glede na
višino na seji zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Predlog sprememb in dopolnitev statuta

družbe, predlog razširitve dejavnosti   družbe
in uskladitve dejavnosti   družbe z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije de-
javnosti ter ostalo gradivo za zasedanje skup-
ščine je na vpogled vsem delničarjem   druž-
be na sedežu   družbe vsak delavnik med 9.
in 12. uro, pri Mateji Rozman.

DZS, d.d.
predsednik uprave

Bojan Petan

Ob-74415
Na podlagi 31. člena Statuta družbe Pa-

pir servis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 in v skladu s 1.
točko 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

8. sejo skupščine
družbe Papir servis, Podjetje za

predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana,
Pod ježami 3,

ki bo 27. 8. 2002 ob 11. uri na sedežu
družbe Lepenka d.d. v Tržiču, Slap 8, z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena no-
tarka mag. Nina Češarek.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Rudija Vrečarja, za prešteval-
ki glasov pa Sonjo Rugelj in Tatjano Šlenc.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 2001, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2001 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2001
znaša bilančni dobiček družbe
188,314.919,01 SIT in je sestavljen iz:
a) prenesenega čistega dobička iz preteklih
let 126,063.155,26 SIT in b) čistega do-
bička za leto 2001 62,251.763,75 SIT.
Bilančni dobiček v višini 188,314.919,01
SIT se ne razporedi, oziroma se bo o njem
odločalo v naslednjih letih. Skupščina po-
deljuje razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu za njuno delo v letu 2001.

4. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 2002.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2002 se imenuje revizijsko
družbo Ernst & Young Revizija, davčno in
poslovodno svetovanje d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.

5. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
5.1. Zaradi podane odstopne izjave čla-

na nadzornega sveta, predstavnika delni-
čarja,  Jožeta Čada z dne 4. 7. 2002,

skupščina ugotavlja, da je članu nadzor-
nega sveta, ki je podal odstopno izjavo, pre-
nehal mandat z dnem odstopa.

5.2. Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev s polnim man-
datom štirih let, ki prične teči z dnem 27. 8.
2002, skupščina imenuje novega člana in
sicer Uroša Kušarja.

Gradivo za skupščino:
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udele-
žbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sklepčnost skupščine:
Če skupščina ob napovedanem času ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Papir servis,
Podjetje za predelavo odpadkov, d.d.

direktor Bojan Hovnik

Ob-74419
Na podlagi 29. člena statuta  družbe

Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., Ljublja-

na, direktor in nadzorni svet Kirurškega sa-
natorija Rožna dolina d.d., Ljubljana, sklicu-
jeta

skupščino
Kirurškega sanatorija Rožna dolina

d.d., Ljubljana,
ki bo dne 22. 8. 2002 ob 14. uri v

prostorih  družbe na poslovnem naslovu
Rožna dolina, Cesta IV št. 45 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti in

izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega

sveta je:
– za predsednika skupščine se izvoli

Marka Ravnika,
– za članici verifikacijske komisije se iz-

voli: Loredano Urbančič, Meto Marinšek,
– za nadzor nad zakonitostjo dela skup-

ščine se imenuje notarja Mira Košaka.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim let-

nim poročilom za poslovno leto 2001 in s
poročilom nadzornega sveta  družbe Kirur-
ški sanatorij Rožna dolina d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta  družbe je: skupščina delničarjev  druž-
be Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., Ljub-
ljana se seznani s sprejetim letnim poroči-
lom za poslovno leto 2001 in s poročilom
nadzornega sveta Kirurškega sanatorija
Rožna dolina d.d. Ljubljana.

3. Razrešnica upravi in nadzornemu sve-
tu.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta je: podeli se razrešnica direktorju in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:

Franca Henigmana se odpokliče z mesta
člana nadzornega sveta Kirurškega sanato-
rija Rožna dolina d.d., Ljubljana, z učinkom
od dneva sprejetja tega sklepa; Alojza Zu-
pančiča se odpokliče z mesta člana nadzor-
nega sveta Kirurškega sanatorija Rožna do-
lina d.d., Ljubljana, z učinkom od dneva
sprejetja tega sklepa.

6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta  druž-
be je: Mojmirja Suharja in Mileno Georgiev-
ski se imenuje za člana nadzornega sveta
Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.d.,
Ljubljana, z učinkom od dneva sprejetja te-
ga sklepa.

7. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta  druž-
be je: za revizorja Kirurškega sanatorija Rož-
na dolina d.d., Ljubljana za leto 2002 se
imenuje revizijsko  družbo KPMG Slovenija.

8. Povečanje osnovnega kapitala s stvar-
nimi vložki.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta  družbe je: osnovni kapital se glede
na stvarni vložek  družbe Sandru d.o.o. iz
Ljubljane, ki ga predstavlja terjatev v višini
46,923.800 SIT, ter glede na stvarni vložek
družbe Lekarna Murgle, ki ga predstavlja
terjatev v višini 2,984.800 SIT, ter vložek
družbe LB Interfinanz, ki ga predstavlja ter-
jatev v vrednosti 322,025.200 SIT, poveča
od dosedanjih 113,099.000 SIT na
485,032.800 SIT. Tako povečan osnovni
kapital se razdeli na 346.452 navadnih

imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.400 SIT, pri čemer se šteje za vplačilo za
vsako delnico 1.400 SIT. Po povečanju
osnovnega kapitala prevzame  družba San-
dru d.o.o. iz Ljubljane, 33.517 navadnih
imenskih delnic nominalne vrednosti 1.400
SIT,  družba Lekarna Murgle prevzame
2.132 navadnih imenskih delnic v nominal-
ni vrednosti 1.400 SIT in  družba LB Interfi-
nanz AG Zurich prevzame 230.018 nava-
dnih imenskih delnic v nominalni vrednosti
1.400 SIT.

Prednostna pravica delničarjev pri pre-
vzemu novo izdanih delnic je v tem primeru
izključena. Imetniki novo izdanih delnic so
upravičeni do udeležbe v dobičku od spre-
jema tega sklepa dalje. Stvarni vložki se
prenesejo na delniško  družbo na dan spre-
jetja tega sklepa.

9. Sprememba statuta  družbe Kirurški
sanatorij Rožna dolina d.d.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta  družbe je:

V celoti se spremeni 6. člen statuta tako
da sedaj glasi:

Osnovni kapital  družbe znaša
485,032.800 SIT. Osnovni kapital je raz-
deljen na 346.452 navadnih imenskih del-
nic. Nominalna vrednost vsake delnice je
1.400 SIT.

Direktor je upravičen v soglasju z nad-
zornim svetom v petih letih od sprejema
tega sklepa povečati osnovni kapital do
585,032.800 SIT z izdajo novih zbirnih pre-
dnostnih delnic proti denarnim vložkom sku-
pno največ do 100,000.000 SIT.

Nadzorni svet je upravičen predlagati
vpis sprememb statuta ustrezno obsegu po-
večanja odobrenega osnovnega kapitala.

Dopolni se 8. člen statuta tako, da se za
prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:

Zbirna prednostna delnica je brez glaso-
valne pravice v nominalni vrednosti 1.400
SIT in daje imetniku še določene predno-
stne pravice in sicer:

– fiksno dividendo v višini 5% od nomi-
nalne vrednosti delnice;

– prednostno pravico do izplačila vseh
še neizplačanih dividend preden se imetni-
kom navadnih delnic v skladu s sklepom o
razdelitvi dobička izplačajo kakršnekoli divi-
dende;

– prednost pri izplačilu ob likvidaciji
družbe.

Dopolni se 10. člen statuta tako, da se
za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-
vek, ki glasi:

Ne glede na določili predhodnih odstav-
kov, pa je direktor  družbe upravičen v so-
glasju z nadzornim svetom v petih letih od
vpisa spremembe statuta v sodni register
povečati osnovni kapital do 585,032.800
SIT z izdajo novih zbirnih prednostnih delnic
proti denarnim vložkom skupno največ do
100,000.000 SIT. Direktor odloča o izklju-
čitvi prednostnih pravic delničarjev v sogla-
sju z nadzornim svetom.

Nadzorni svet je upravičen predlagati
vpis sprememb statuta ustrezno obsegu po-
večanja odobrenega osnovnega kapitala.

Dopolni se 11. člen, tretjemu odstavku
se doda nov četrti odstavek:

Osnovni kapital se glede na stvarni vlo-
žek  družbe Sandru d.o.o. iz Ljubljane, ki ga
predstavlja terjatev v višini 46,923.800 SIT,
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ter glede na stvarni vložek  družbe Lekarna
Murgle, ki ga predstavlja terjatev v višini
2,984.800 SIT, ter vložek  družbe LB Inter-
finanz, ki ga predstavlja terjatev v vrednosti
322,025.200 SIT poveča od dosedanjih
113,099.000 SIT na 485,032.800 SIT. Ta-
ko povečan osnovni kapital se razdeli na
346.452 navadnih imenskih delnic z nomi-
nalno vrednostjo 1.400 SIT, pri čemer se
šteje za vplačilo za vsako delnico 1.400
SIT. Po povečanju osnovnega kapitala pre-
vzame  družba Sandru d.o.o. iz Ljubljana
33.517 navadnih imenskih delnic nominal-
ne vrednosti 1.400 SIT,  družba Lekarna
Murgle prevzame 2.132 navadnih imenskih
delnic v nominalni vrednosti 1.400 SIT in
družba LB Interfinanz AG Zurich prevzame
230.018 navadnih imenskih delnic v nomi-
nalni vrednosti 1.400 SIT.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na skupščini lahko v skladu z določili

statuta  družbe sodelujejo in glasujejo le
delničarji, ki najkasneje v roku 3 dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu  družbe. Skupščina veljavno odlo-
ča, če je na seji prisotnih več kot 15% gla-
sov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljene
sklepčnosti, se zasedanje ponovi dve uri po
sklicu neuspelega zasedanja. Na ponovlje-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanja osnovnega
kapitala.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo  družbi ra-
zumno utemeljene nasprotne predloge.

Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.,
Ljubljana,

predsednik nadzornega sveta
Jože Gašper Filiplič

Ob-74428
Na podlagi 41. člena statuta  družbe

Komunalno stanovanjskega podjetja Breži-
ce, d.d., sklicujem

6. sejo skupščine
delniške  družbe KOP Brežice, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 26. 8. 2002 ob 15.

uri, v Restavraciji Štefanič pri Blagovnici,
Brežice, Bizeljska cesta 37.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) za predsednico skupščine se izvoli Jo-

žico Stajić, za preštevalca glasov pa Ber-
nardko Böhm in Darka Ferlana,

b) seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.

2. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

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:

– I 63.110 prekladanje,
– I 63.120 skladiščenje,
– J 67.120 posredništvo z vrednostnimi

papirji,
c) iz dejavnosti  družbe se črta dejavnost

E 40.210 proizvodnja plina,

d) sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta  družbe in čistopis statuta  družbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve poslovnika o delu skupščine in čistopis
poslovnika o delu skupščine.

4. Predložitev poslovnega poročila  druž-
be za leto 2001 z mnenjem revizorja in pi-
snega poročila nadzornega sveta o preveri-
tvi letnega poročila (274.a člen Zakona o
gospodarskih  družbah).

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom o
poslovanju  družbe za leto 2001, z mne-
njem revizorja in pisnim poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poročila.

5. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001.

Predlog sklepa uprave:
a) ugotovi se, da znaša bilančni dobiček

družbe KOP Brežice, d.d., na dan 31. 12.
2001, 38,305.511,06 SIT,

b) bilančni dobiček se uporabi:
– 5,992.470 SIT za dividende, brez re-

valorizacije do dneva skupščine, to je 110
SIT bruto dividende na delnico.

Družba bo izplačala dividende delničar-
jem, ki bodo na dan 20. 8. 2002 vpisani v
delniško knjigo  družbe, ki se vodi v central-
nem registru pri KDD – Centralni klirinško
depotni  družbi, d.d., Ljubljana, najkasneje
v 90 dneh po sprejemu sklepa in na način,
kot ga bo določila uprava  družbe.

– 32,313.041,33 SIT je prenos dobič-
ka.

6. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta  družbe za leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2001.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščeno revizijsko  družbo za leto 2002
skupščina imenuje  družbo Dinamic, d.o.o.,
Novo mesto.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem v tajništvu na sedežu  družbe vsak
delovnik od 13. do 15. ure, v času od dne-
va objave sklica skupščine do vključno dne-
va zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevne-
ga reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki in obrazloženi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine v tajništvu
uprave  družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo  družbe, ki jo vodi
KDD, d.d., Ljubljana, na dan 20. 8. 2002,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki v tajništvu
uprave  družbe pisno prijavijo svojo udele-
žbo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni najmanj eno uro pred pričetkom seje,

kjer s podpisom potrdijo svojo prisotnost in
prevzamejo gradivo za glasovanje. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.

KOP Brežice, d.d.
uprava

Ob-74560
Na podlagi 40. člena Statuta Nama d.d.,

Ljubljana, uprava sklicuje

8. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje d.d.,

Ljubljana,
ki bo v torek 27. 8. 2002 ob 13. uri, na

sedežu  družbe Nama Trgovsko podjetje
d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: skupščina  druž-
be izvoli predsednika in dva preštevalca gla-
sov po predlogu uprave. Seji bo prisostvo-
val vabljeni notar.

2. Sprememba statuta Nama d.d., Ljub-
ljana.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta  družbe Nama d.d., Ljublja-
na, ter prečiščeno besedilo statuta  družbe.

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom in revizijskim mnenjem in poročilom
nadzornega sveta ter sprejem sklepa o deli-
tvi bilančnega dobička.

3.1. Predlog sklepa nadzornega sveta: bi-
lančni dobiček  družbe v višini 297,574.070
SIT se uporabi na naslednji način:

– 143,069.250 SIT za izplačilo dividend
delničarjem  družbe (50 SIT bruto na delni-
co), ki se izplačajo do 1. 12. 2002; do
dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bo-
do vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
29. 8. 2002,

– 10,660.000 SIT za izplačilo nagrade
nadzornemu svetu in upravi,

– preostanek bilančnega dobička v viši-
ni 143,844.820 SIT ostane nerazporejen
in se bo o njegovi uporabi odločalo v na-
slednjih poslovnih letih.

3.2. Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: skupščina se seznani z letnim po-
ročilom nadzornega sveta za leto 2001 in
na tej podlagi podeljuje upravi  družbe in
članom nadzornega sveta  družbe razrešni-
co za poslovno leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina imenuje za revizijo poslovnega leta
2002 revizijsko  družbo Constantia MT&D,
d.o.o..

Gradivo s predlogi sklepov je delničar-
jem na vpogled v tajništvu  družbe v Ljublja-
ni, Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do
12. ure, v času od dneva objave sklica skup-
ščine do dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu  družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje prosimo, da pridejo na skup-
ščino vsaj pol ure pred pričetkom zaseda-
nja zaradi vzpostavitve evidence in prevze-
ma glasovnic. Delničarji oziroma njihovi po-
oblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastniš-
tvu delnic, osebnim dokumentom in 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. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nama d.d., Ljubljana
uprava

Objava sklepov skupščin
Ob-74195

Skladno z določbami 269. člena Zakona
o gospodarskih družbah Vipa d.d., Erjavče-
va ulica 2, Nova Gorica, objavlja vsebino 5.
sklepa, sprejetega dne 9. 7. 2002 na 13.
redni skupščini družbe:

Zaradi poteka mandata dosedanji članici
se za novo članico nadzornega sveta izvoli
Tjašo Prinčič za mandatno dobo štirih let,
šteto od 19. 8. 2002.

Vipa d.d., Nova Gorica
direktorica

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/97-134 S-74190
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/97

dne 9. 7. 2002 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Utrinek - Tanja Jurjevec
s.p., reklamne storitve, Senično 67, Kri-
že.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 7. 2002

St 8/2002 S-74191
To sodišče je s sklepom opr. št. St

8/2002 z dne 10. 7. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Majcenovič po-
djetje za proizvodnjo in trgovino z vodo-
vodnim in toplovodnim instalacijskim
materialom d.o.o., Hrastovec 26/b, ma-
tična številka 5364787, šifra dejavnosti
010312.

Odslej firma glasi: Majcenovič podjetje
za proizvodnjo in trgovino z vodovodnim in
toplovodnim instalacijskim materialom
d.o.o., Hrastovec 26/b - v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 10.
2002 ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2002.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 7. 2002

St 88/2000 S-74094
To sodišče je s sklepom opr. št. St

88/2000 z dne 19. 6. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Opalta
d.o.o., Dunajska 171, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002

St 60/2002 S-74095
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Stol Ambienti d.o.o., Kore-
nova 5, Kamnik za dne 18. 9. 2002 ob
9.30 v sobi 307/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 9. 7. 2002

St 12/2002-12 S-74096
Postopek prisilne poravnave dolžnika

Aslo, Podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Trg zmage 8, Murska Sobota se iz
razloga tretjega odstavka 27. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
ustavi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 7. 2002

St 15/2002-11 S-74097
1. Z dnem 8. 7. 2002 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Zimski vrtovi, Po-
djetje za izdelavo in trženje d.o.o., Len-
davska 29, Murska Sobota.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po tej objavi
stečajnega postopka. K vsaki prijavi je po-
trebno priložiti sodno takso v višini 2% tolar-
ske protivrednosti od vsote prijavljenih ter-
jatev, vendar najmanj v vrednosti 1.700 SIT
in največ v vrednosti 34.000 SIT. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne pla-
ča se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Sodno takso morajo plačati pravne ose-
be na račun sodnih taks št.

01100-1000339014, fizične osebe in za-
sebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-511152.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 14. 10. 2002 ob 13. uri pri tukaj-
šnjem sodišču v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 8. 7. 2002 nabije na oglasno desko
sodišča. Pravne posledice začetka stečaj-
nega postopka nastanejo z dnem, ko je oklic
o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 7. 2002

St 2/2002-55 S-74098
Poravnalni senat Okrožnega sodišča v

Murski Soboti je s sklepom, ki je postal
pravnomočen dne 25. 6. 202, potrdil prisil-
no poravnavo dolžnika Vega, Podjetje za
trgovino, inženiring, proizvodnjo, posre-
dništvo d.o.o., Skakovci 15.

I. Potrdi se prisilna poravnava dolžnika
Vega, Podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, posredništvo d.o.o., Skakovci 15.

II. Terjatve upnikov so razvrščene v šest
razredov, in sicer v razred A, B, C, D, E in F.

1. V razredu A so terjatve dolžnikovih
poslovnih partnerjev, ki imajo ločitveno pra-
vico in za katere se s potrditvijo prisilne
poravnave njihov položaj ne spremeni.

2. V razredu B so terjatve upnikov, ki so
pristali na konverzijo terjatev v osnovni kapi-
tal dolžnika.

3. V razredu C so terjatve delavcev za
neplačane plače, ki bodo poplačane v roku
petih let od pravnomočnosti potrjene prisil-
ne poravnave z obrestno mero TOM + 1%.

4. V razredu D so terjatve dobaviteljev in
drugih upnikov, ki bodo poplačane v višini
60% v roku treh let od pravnomočnosti potr-
jene prisilne poravnave z obrestno mero
TOM + 1%.

5. V razredu E so terjatve dobaviteljev in
drugih upnikov, ki bodo poplačane v višini
20% v roku enega leta od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave z obrestno me-
ro TOM + 1%.

6. V razredu F so terjatve drugih upnikov
(strateških dobaviteljev), ki bodo poplačane
v višini 100% v roku petih let od pravno-
močnosti potrjene prisilne poravnave z obre-
stno mero TOM + 1%.

III. Seznam upnikov z višino njihovih ter-
jatev iz posameznega razreda 2. točke tega
sklepa je priloga in sestavni del tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2002

St 8/99 S-74099
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 8/99 sklep z dne 4. 7. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

SUB-SOLE, Proizvodno podjetje, Reslje-
va 18, Celje (matična številka 5557151),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
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4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: SUB-SOLE,
Proizvodno podjetje, Resljeva 18, Celje
(matična številka 5557151), iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2002

St 11/2002 S-74100
To sodišče v Ceju objavlja v stečajni za-

devi pod opr. št. St 11/2002 sklep z dne 3.
7. 2002:

Stečajni senat v stečajni zadevi nad dol-
žnikom: Scala Zarja, Modna konfekcija
d.d., Petrovče 115, Petrovče - v stečaju
razpisuje II. narok za preizkus terjatev, ki bo
dne 4. septembra 2002 ob 14. uri, v sobi
št. 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 7. 2002

St 72/2001 S-74102
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 72/2001 sklep z dne 4. 7. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Co-

merce, Trgovina, gradbeništvo in stori-
tve d.o.o., Kvedrova 21, Žalec (matična
številka 5531624), se zaključi v skladu z
določili 99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Comerce, Trgo-
vina, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kve-
drova 21, Žalec (matična številka
5531624), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2002

St 19/2002-17 S-74103
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2002 sklep z dne 8. 7. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Si-

jaj, Čistilni servis d.o.o., Prožinska vas
19, Štore (matična številka 5668115), se
zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sijaj, Čistilni ser-
vis d.o.o., Prožinska vas 19, Štore (matična
številka 5668115), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 7. 2002

St 103/2001-29 S-74104
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 103/2001 sklep z dne 4. 7.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
MPX-Company, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Poljska 4, Slovenske Ko-
njice (matična številka 5713803), se za-
ključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MPX-Company,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Polj-

ska 4, Slovenske Konjice (matična številka
5713803), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2002

St 10/2000-55 S-74105
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 10/2000 sklep z dne 4. 7. 2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

Happy Holidays, Turistično podjetje
d.o.o., Mestni trg 5/b, Žalec (matična šte-
vilka 5713978), se zaključi v skladu z dolo-
čili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Happy Holidays,
Turistično podjetje d.o.o., Mestni trg 5/b,
Žalec (matična številka 5713978), iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2002

St 9/96 S-74101
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/96

z dne 9. 7. 2002 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom EME Engineering sto-
ritveno, proizvodno, trgovsko podjetje
d.o.o., Dolane 33/a - v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 2002

St 43/2002-45 S-74106
To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/2002 z dne 5. 7. 2002 zaradi umika
predloga postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom PIK Tovarna perila in konfek-
cije d.d., Maribor, Ulica Kraljeviča Mar-
ka 5, ustavilo.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2002

St 11/99 S-74107
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Čipka, d.o.o. Idrija, v
stečaju sklenilo

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev se določi na 26. 8. 2002 ob
10. uri v sobi št. 116/I tega sodišča.

Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko ogledajo vsak delovni dan med 8. in
16. uro v stečajni pisarni tega sodišča, so-
ba 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2002

St 14/2002-21 S-74108
I. To sodišče je s skelpom opr. št. St

14/2002 z dne 5. 7. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom
SŽ-Stroji in tehnološka oprema, družba
za proizvodnjo strojev in tehnološke
opreme d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, matična številka dolžnika
5439205, šifra dejavnosti dolžnika 29.400
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

– Slovenske železarne – Metal Ravne
d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koro-
škem,

– Slovenske železarne d.d., Ljubljana,
Gerbičeva 98,

– Litostroj ulitki d.o.o., Litostrojska 40,
Ljubljana,

– Energetika Ravne d.o.o., Koroška ce-
sta 14, Ravne na Koroškem,

– Janez Klančnik, kot delavski zaupnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se dolo-

či Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki

so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Ura-
dnem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikov je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 7. 2002

St 125/2002 S-74269
To sodišče je s sklepom St 125/2002

dne 10. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mini market Maro d.o.o.,
Slovenska 18, Mengeš, matična številka
5910269, šifra dejavnosti 52.220.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Andrijana Starina-Kosem iz Radomelj.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 10. 2002 ob 13.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega potopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002

St 71/2002 S-74270
To sodišče je s sklepom St 71/2002

dne 11. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Konta Podjetje za trgovi-
no in poslovne storitve, d.o.o. Vodice,
Lokarje 19, Vodice, matična številka
5642710, šifra dejavnosti 51.390.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 10. 2002 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišče dne
11. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2002

St 42/2001 S-74271
To sodišče je s sklepom opr. št. St

42/2001 z dne 9. 7. 2002 zaključilo likvi-
dacijski postopek nad družbo Jadroagent
Koper, mednarodna pomorska in pro-
metna agencija d.o.o., Koper, v likvida-
ciji, Cesta JLA 27, Koper.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2002

St 36/98 S-74272
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 36/98 sklep z dne 4. 7. 2002.
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad dol-

žnikom: Emko-Girak d.o.o., Podjetje za
projektiranje in izdelavo žičnic, Luče
69, Luče ob Savinji – v stečaju razpisuje
II. narok za preizkus terjatev, ki bo dne
4. septembra 2002 ob 14.30, soba št.
106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2002

St 19/2000-52 S-74273
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika Perutninska zadruga Murska So-
bota b.o., Industrijska 8, Murska Sobo-
ta, se iz razloga II. odstavka 99. člena Za-
kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 7. 2002

St 113/2001 S-74401
To sodišče je pod opr. št. St 113/2001

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Market Daj Dam Olga Zupančič s.p., C. v
Rogozo 7, Miklavž na Dravskem polju in
njegovimi upniki, ki glasi:

Razred 1 – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

Razred 2 – razred upnika – države iz
naslova zamudnih obresti, ki so se natekle
od neplačanih davkov in prispevkov do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave, pri
kateri gre za odpust celotne obveznosti skla-
dno s 16. členom Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij.

Razred 3 – 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 po pravno-
močno potrjeni prisilni poravnavi.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
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
5. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2002

St 16/95 S-74403
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Projektbiro GPG
d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, za dne 9. 9.
2002 ob 13.30 v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 7. 2002

St 108/2002 S-74405
To sodišče  je s sklepom St 108/2002

dne 12. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom IBL Logis, logistični siste-
mi, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18,
matična številka: 1278991, šifra dejavnosti
74.204.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica v Ljubljani.

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 o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 10. 2002 ob 10. uri soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

St 133/2002 S-74407
To sodišče je s sklepom St 133/2002

dne 10. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ZŠAM Avtošola d.o.o., Kot-
nikova 32, Ljubljana, matična številka:
1581830, šifra dejavnosti: 91.120.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 10. 2002 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2002

St 70/97 S-74408
To sodišče je s sklepom St 70/97 dne

10. 7. 2002 nad dolžnikom Italian shoes
studio d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Oma-
hnova 21, stečajni postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

St 22/97 S-74409
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

22/97 z dne 14. 6. 2002 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Mlinotest
trgovina, Trgovina in gostinstvo d.o.o.
Koper – v stečaju, Pobeška cesta 15,
Koper, matična številka 5612454, zaključi.

Denarna sredstva v višini 166.658 SIT,
rezervirana za prerekano terjatev se po prav-
nomočnosti tega sklepa položijo na depo-
zitni račun tukajšnjega sodišča in se po prav-
nomočnem zaključku pravde, ki se vodi
pred Delovnim sodiščem v Kopru pod opr.
št. Pd 11/2001, zaradi ugotovitve prereka-
ne terjatve v znesku 239.220 SIT, izplača-
jo:

– upnici v primeru, če bo uspela v zgoraj
navedenem sporu s tem, da se znesek
37.472 SIT nakaže Jamstvenemu in preživ-
ninskemu skladu RS, Kotnikova 28, Ljublja-
na, razliko v višini 129.186 SIT pa upnici,

– v primeru, če upnica v zgoraj navede-
nem sporu ne uspe, se sredstva v znesku
166.658 SIT nakažejo slovenski podružnici
UNICEF-a.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 6. 2002

St 9/2001 S-74410
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Big Ben Promotion,
podjetje za organizacijo kulturnih in dru-
gih prireditev, d.o.o., Nova Gorica, Prvo-
majska 58, Nova Gorica, izven naroka dne
11. 7. 2002 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Big Ben Promotion, podjetje za organi-
zacijo kulturnih in drugih prireditev, d.o.o.,
Nova Gorica, Prvomajska 58, Nova Gorica,
matična št. 5706416, dejavnost 120331,
ki se takoj zaključi.

Pravnomočni sklep o začetku in zaključ-
ku stečajnega postopka se vpiše v sodni
register tega sodišča vložek št.
1/02793/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster stečajni dolžnik preneha in se iz sodne-
ga registra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi
s tem stečajnim postopkom.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 7. 2002

St 1/2001 S-74411
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Eximur, export-im-
port, d.o.o., Miren, Miren 227/a, Miren,
izven naroka dne 11. 7. 2002 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Eximur, export-import, d.o.o., Miren,
Miren 227/a, Miren, se začne in takoj za-
ključi.
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Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišče, vl. št. 1/02020/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster, dolžnik preneha in se iz sodnega re-
gistra izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s tem
stečajnim postopkom.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 7. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Direkcija Republike Slovenije za ceste
preklicuje žig naslednje vsebine in oblike:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met, Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, označen je z zaporedno številko 19,
na sredini je grb Republike Slovenije.
Ob-74488

Lisjak Kranj, d.o.o., Cesta Talcev 69,
4000 Kranj preklicuje štampiljko pravokot-
ne oblike 5x2,5 cm z naslednjim besedi-
lom: LISJAK TRGOVSKO IN SERVISNO
PODJETJE KRANJ, d.o.o. KRANJ, CESTA
TALCEV 69 Tel. 064/330336. Ob-74136

Priglasitveni list

Čebron Patrick, Na Gorici 4, Kozina,
priglasitveni list, opravilna št.
48-1044/97, matična št. 1014170, iz-
dan dne 28. 3. 1997. gnp-92806

Dajčer Ivan, Na trgu 32, Mozirje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
019363/0522/00-45/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnr-92629

Đeljaj Djeto, Rakitovec 52, Črni Kal,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno
dovolenje, št. 053942/3140/01-27/1999,
izdana dne 7. 12. 1999 in 13. 12. 1999.
gnp-92631

Ferk Zdravko s.p., Spodnji trg 2/a, Vu-
zenica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
007477/0301/00-53/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6.
3. 1995. gnn-93033

Galić Sejan, Celovška cesta 502, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-351-95, matična št. 5629475.
gnu-92826

GRAKOM d.o.o. Izola, Dantejeva ulica
6, Izola - Isola, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 016276/0918/00-23/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gni-93042

Gržina Lidija, Gregorčičeva 8/d, Ilir-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
038-22/96, izdan dne 1. 4. 1996.
gns-92632

Ivanšek Fanika, Globočice 9, Krška
vas, obrtno dovoljenje, št.
05048/1746/01-02/1998. gny-92697

Jereb Zvonko, Dovje 100/b, Mojstra-
na, obrtno dovoljenje, št.
023895/0163/01-24/1995, izdano dne
7. 5. 1997. gni-92763

Konc Stanislav, Smledniška 30, Kranj,
obrtno dovoljenje, št.
003096/3399/00-28/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnz-92696

Košir Vidergar Andrej s.p., Biro Mer-
kur, Stegne 21/c, Ljubljana-Iskra, prigla-
sitveni list, opravilna št. 27 0465/97, ma-
tična št. 1224581, izdan dne 21. 12.
1997. gnu-92926

Krajnc Karolina, Cesta na Roglo 13/b,
Zreče, priglasitveni list, opravilna št.
51-0374/94. gnq-92630

Kristan Slavka, Verd, Jagrova cesta
1/b, Vrhnika, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 009416/0067/00-70/1995 in
obrtno dovoljenje. gnc-92994

Les Nasta, Rimska cesta 31, Brežice,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
039010/0248/00-12/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnt-92577

Oman Uroš s.p., Upravljanje z nepre-
mičninami in montažno mizarstvo, Zgor-
nje Rute 82, Gozd Martuljek, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št.
053018/1583/01-24/1999, izdana dne
28. 2. 1999. gnt-93177

Sečen Ivan s.p., “PLASTIKA”, Samova
8, Brežice, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 039224/0712/00-12/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnh-92789

Šalamon Danica s.p., Zastopanje in po-
sredovanje blaga in storitev, Kardeljeva
57, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064/4346/95, matična št. 5626049, iz-
dan dne 17. 1. 1996. gns-92578

Šifrar Lajevec Katarina s.p., Kozmetič-
ni salon Katarina, Streliška ulica 18, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0128/94, izdan dne 3. 5. 1994.
gnp-93106

Vidic Drago s.p., Klemenčičeva ulica
17, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1154-94, matična št. 5814195.
gnq-93230

Vidic Drago s.p., Klemenčičeva ulica
17, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 033968/3572/00-37/1995 in
obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gnr-93229

Potne listine

Aksoy Memet, Havensingel 13, 5211
Hertogenbosch, potni list, št. BA 540824.
gni-92988

Avramović Brana, Pot k Savi 102/e,
Ljubljana, potni list, št. AA 60166, izdala
UE Ljubljana. gny-93197

Babič Barnaba, Bonini 63, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 652807.
gnl-93135

Bašin Nensi, Erjavčeva 7, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
92485, izdala UE Nova Gorica.
gnw-92574

Benje Maričevič Neva, Sadjarska
13/a, Maribor, potni list, št. AA 660479.
gnw-92649

Bezenšek Rihard, M. Volk 55, Oreho-
va vas, potni list, št. P00210736.
gne-92971

Bilić Mirjana, Trg 15. aprila 7, Divača,
potni list, št. BA 301148, izdala UE Po-
stojna. gnl-92764

Bošnjak Marko, Hafnerjevo naselje 20,
Škofja Loka, potni list, št. AA 302109.
gnq-92555

Bračič Igor, Bevkova ulica 1, Ptuj, pot-
ni list, št. BA 757827. gng-92890

Bragato Boris, Ul. XXX divizije 78, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
64880, izdala UE Nova Gorica. gnv-92575

Brglez Mateja, Podvine 51, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 818953. gnw-92749

Brinovec Matjaž, Jakčeva 24, Ljublja-
na, potni list, št. BA 800385, izdala UE
Ljubljana. gnq-93205

Bulc Rok, Karlovška 7, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00075502. gnm-92834

Car Biserka, Britof 123, Kranj, potni
list, št. BA 338267. gnh-92514

Cerjak Jernej, Mrzla planina 32, Zabu-
kovje, potni list, št. BA 688756.
gno-92532

Cetin Estera, Dolenje Skopice 1, Kr-
ška vas, potni list, št. BA 743687, izdala
UE Brežice. gnn-92758

Ciglenečki Jan, Švabičeva 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720509, izdala UE
Ljubljana. gnq-92955

Črešnik Marija, Borovci 38, Markovci,
potni list, št. AA 990426. gns-93053

Dani Draga, Kogojeva ulica 1, Breži-
ce, potni list, št. AA 487777, izdala UE
Brežice. gns-92828

Delanović Alen, Brecljevo 11/b, Šmar-
je pri Jelšah, potni list, št. BA 785407,
izdala UE Velenje. gno-92882

Deljanin Suvada, Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list, št. AA 922260. gnz-92796

Dermota Žiga, Toplarniška 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 663680, izdala UE
Ljubljana. gnn-92933

Dolenc Davor, Gubčeva 10, Celje, pot-
ni list, št. BA 310628. gne-92992

Dražetič Renata, Ulica Stanka Škalerja
21, Brežice, potni list, št. BA 929207,
izdala UE Brežice. gnp-92656

Duraković Sanela, Ljubljanska cesta
18, Novo mesto, potni list, št. BA
793437. gnq-92880

Džukanović Anton, Ročevnica 18/a,
Tržič, potni list, št. BA 223485.
gnx-93048

Fon Janez, Ulica borca Petra 2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 900929, izdala UE
Ljubljana. gnr-93204

Frelih Polonca, Podbrdo 75, Podbr-
do, potni list, št. BA 118822. gnb-92820

Furlan Luka, Vipavska cesta 14/a, No-
va Gorica, potni list, št. BA 688168, izda-
la UE Nova Gorica. gnu-93001
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Glušič Samo, Klemenčičeva 3, Ljublja-
na, maloobmejno prepustnico, št. BA
827497, izdala UE Ljubljana. gnd-93168

Goja Martina, Krkavče 36, Šmarje, pot-
ni list, št. BA 947570. gnr-92879

Golob Helena, Tolminska cesta 38,
Spodnja Idrija, potni list, št. BA 838787.
gnu-92651

Golob Iztok, Prevoje pri Šentvidu 79,
Lukovica, potni list, št. BA 365890, izda-
la UE Domžale. gnl-92710

Golub Mirko, Prištinska 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 478834, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-93143

Grajzar Mateja, Ravenska pot 77, Ško-
fljica, potni list, št. P00273906.
gnz-93100

Gregorič Metoda, Gornje Lepovče 10,
Ribnica, potni list, št. AA 839763.
gnf-92941

Grgić Željko, Drežnik 1, Vinica, potni
list, št. BA 284778. gnl-92885

Horvat David, Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, potni list, št. CA 35492, iz-
dala UE Ljubljana. gnr-92508

Horvatić Manuel, Titova 75, Jesenice,
potni list, št. BA 986217. gnq-93180

Ivanc Viktor, Tkalska ulica 43, Ljublja-
na, potni list, št. BA 883684, izdala UE
Ljubljana. gnn-93158

Jamaković Enver, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 884323, izda-
la UE Ljubljana. gnh-92839

Jamnik Ivan, Lavrica, Dolenjska cesta
289, Škofljica, potni list, št. BA 827343,
izdala UE Ljubljana. gnj-92637

Jarm Maja, Dolnje Prapreče 6, Velika
Loka, potni list, št. BA 189521, izdala UE
Trebnje. gnc-93194

Jordan Mateja, Dolenja vas 78, Krško,
potni list, št. P00135198. gne-93167

Kamenšek Monika, Na otoku 7, Celje,
potni list, št. P00218058. gnu-92776

Kaučič Roman, Valesova 24, Maribor,
potni list, št. P00318374. gnp-92906

Kejžar Anja, Ulica bratov Potočnikov
17, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00532613. gnc-93144

Kleva Matjaž, Malija 27/a, Izola - Isola,
potni list, št. BA 317624, izdala UE Izola.
gnv-92625

Knez Andreja, Ul. Ivana Suliča 6/a,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
956695, izdala UE Nova Gorica.
gny-92722

Kocjančič Alojz, Stošičeva ulica 4,
Kranj, potni list, št. P00095934.
gnl-92835

Kočevar Aleš, Jakčeva ulica 25, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 714503, izdala UE
Ljubljana. gnx-92923

Kokot Darko, Ul. Podmark 17, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. P00431581.
gns-92878

Kokot Erazem, Česnikova 6, Ljublja-
na, potni list, št. CA 31567, izdala UE
Ljubljana. gnu-92876

Kološa Jožef, Gogalova 10, Kranj, pot-
ni list, št. BA 360274. gnk-92761

Končić Dean, Vidonci 92, Grad, potni
list, št. BA 547813. gnz-92721

Konjar Jurij, Celovška 127, Ljubljana,
potni list, št. BA 719626, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-92975

Kopina Klavdija, Tomšičeva cesta
36/a, Senovo, potni list, št. BA 601776,
izdala UE Krško. gnz-92671

Košnjek Marija, Stošičeva ulica 4,
Kranj, potni list, št. P00095820.
gnj-92837

Kovačec Darko, Šulinci 32, Petrovci,
potni list, št. BA 726494, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnz-93075

Krstić Ružica, Cesta v Pečale 50, Ljub-
ljana, potni list, št. P00356796.
gnz-92846

Lapajne Tamara, Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, potni list, št. BA
777352, izdala UE Nova Gorica.
gno-93007

Lazar Aleksander, Am Schlospark 32,
Berlin, Nemčija, potni list, št. AA 901468.
gnd-93118

Linga Aleš, Mateličeva ulica 2, Koba-
rid, potni list, št. BA 895553, izdala UE
Tolmin. gnf-92870

Ljutić Ilija, Pobeška cesta 19, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 135330, izdala UE Koper.
gnw-92999

Lubej Samo, Zimica 4/a, Zgornja Ko-
rena, potni list, št. P00191935.
gnl-92735

Meglič Samo, Ilirska 28, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 649242, izdala UE Ljublja-
na. gnm-92634

Megušar Miha, Trebinjska 15, Ljublja-
na, potni list, št. BA 333525, izdala UE
Ljubljana. gnd-93218

Memeti Zejnep, Rozmanova 4, Novo
mesto, potni list, št. BA 965115.
gnc-92869

Merljak Maja Martina, Brilejeva 4, Ljub-
ljana, potni list, št. P 00039638.
gno-92982

Mirt Ivan, Kidričeva ulica 14, Sevnica,
potni list, št. P00304069. gnu-92976

Mujagić Senad, Pivška ulica 1/a, Po-
stojna, potni list, št. BA 963865, izdala
UE Postojna. gnl-92610

Mumlek Klavdija, Krčevina pri Vurber-
ku 188, Spodnji Duplek, potni list, št. BA
693752. gng-92790

Musliu Almir, Letonjeva ulica 2, Mari-
bor, potni list, št. BA 873784. gnr-93183

Obreza Andrej, Laze 28, Logatec, pot-
ni list, št. AA 238450, izdala UE Logatec.
gns-93003

Oršulić Ivo, Ivana Regenta 4, Nova Go-
rica, potni list, št. P00496973.
gnr-93129

Oršulić Maja, Ivana Regenta 4, Nova
Gorica, potni list, št. BA 922367, izdala
UE Nova Gorica. gnn-93133

Ošlovnik Miran, Ojstrica 21, Dravo-
grad, potni list, št. P00145708.
gnp-93156

Pašić Hanka, Drabosnjakova ulica 9/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 616677, izda-
la UE Ljubljana. gnl-92960

Pogačar Andrej, Koritenska 22, Bled,
potni list, št. AA 754351. gnu-93126

Potočnik Katja, Ptujska 178, Maribor,
potni list, št. BA 701705. gnh-92614

Prelog Ivan, Lendavska 8, Murska So-
bota, potni list, št. P00511632.
gnx-92723

Pušnar Ana, Cerovo 43, Kojsko, potni
list, št. AA 398917, izdala UE Nova Gori-
ca. gnr-93004

Razgoršek Janko, Betnavska cesta 43,
Maribor, potni list, št. AA 724396.
gnt-92977

Ribič Sergej, Razlagova ulica 19, Ce-
lje, potni list, št. P00520592. gnl-92760

Rupnik Anže, Zbilje 7/j, Medvode, pot-
ni list, št. P00029254. gnr-93029

Sečkar Andrej, Študentovska ulica
2/a, Ljubljana, potni list, št. BA 974427,
izdala UE Ljubljana. gnq-93155

Selšek Stanislav, Trubarjeva ulica
83/a, Celje, potni list, št. P00194623.
gno-92807

Simić Dejan, Ljubeljska ulica 25, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 736547, izdala UE
Ljubljana. gnq-92855

Sinčić Andrej, Ljubljanska 80, Domža-
le, potni list, št. P00513267. gnz-93196

Stanonik Bošnjak Petra, Hafnerjevo na-
selje 20, Škofja Loka, potni list, št. CA
9314. gnr-92554

Stojanonović Darko, Trebinjska ulica
6, Ljubljana, potni list, št. BA 770562,
izdala UE Ljubljana. gng-93090

Suljević Damir, Breg 40, Ribnica, pot-
ni list, št. BA 722456. gns-92753

Škrabl Tadej, Župančičeva ulica 8ć,
Rogaška Slatina, potni list, št. BA
821278. gnq-92780

Šorn Miha, Pot na Fužine 3, Ljubljana,
potni list, št. P00358472. gnp-93006

Štemberger Ervin, Maistrova 10, Ilir-
ska Bistrica, potni list, št. BA 166002.
gnp-93231

Timić Mirjana, Bilje 166, Renče, potni
list, št. BA 531625, izdala UE Nova Gori-
ca. gnt-93002

Tkalec Vladimir, Pucova 1, Celje, pot-
ni list, št. P00000500. gnr-93104

Torkar Marjetka, Kidričeva 31/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
97203, izdala UE Nova Gorica.
gnz-93121

Tršan Luka, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, potni list, št. BA 950480, izdala UE
Ljubljana. gnq-92830

Valetič Erika, Prvačina 96, Prvačina,
potni list, št. P00123394. gnx-92573

Vesenjak Ksenja, Vrbanska 30, Mari-
bor, potni list, št. BA 741778.
gnm-92984

Vogrinec Kristijan, Sovjak 15/a, Trnov-
ska vas, potni list, št. P00550633.
gnu-93051

Voršič Nataša, Ivenca 25, Vojnik, potni
list, št. BA 211327. gni-93163

Vrtačnik Felicijan Silvestra, Spodnje
Kraše 44, Šmartno ob Dreti, potni list, št.
BA 610609, izdala UE Mozirje.
gnt-92727

Zajec Katarina, Mekinčeva ulica 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 500534, izda-
la UE Ljubljana. gnf-93116
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Zukanović Sabit, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 814748, izdala UE
Ljubljana. gnb-92970

Zulić Demir, Agrokombinatska 6/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 769743, izda-
la UE Ljubljana. gnq-92730

Zupan Marko, Kovor, Cesta na hudo
48, Tržič, potni list, št. P00369914.
gnh-93139

Žabkar Edvard, Kralji 7, Stari trg ob
Kolpi, potni list, št. P00038852.
gnl-92689

Žakelj Branko, Spodnja Kanomlja
21/a, Spodnja Idrija, potni list, št. AA
913138, izdala UE Idrija. gnd-92618

Žolger Andrej, Brezje pri Poljčanah
14/a, Poljčane, potni list, št. BA 937237.
gnv-93125

Osebne izkaznice

Ameti Suada, Shakespearova ul. 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1209446.
gnf-92891

Anžič Edvard, Bišče 11, Domžale,
osebno izkaznico, št. 174727. gne-92867

Anžur Aleš, Reboljeva ulica 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 762526.
gnn-93108

Bajt Vladovita Antonija, Pražakova 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 44757.
gno-92511

Bedrač Žiga, Nazorjeva ulica 19/a, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 117437.
gnt-93181

Biondić Antonija, Španova pot 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 939683.
gnq-93005

Bitežnik Samo, Vrtovin 97, Črniče,
osebno izkaznico, št. 177523.
gnc-92619

Bošnjak Ana, Hafnerjevo naselje 20,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
116364. gnn-92558

Bošnjak Luka, Hafnerjevo naselje 20,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
1163619. gno-92557

Bošnjak Marko, Hafnerjevo naselje 20,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
288795. gnp-92556

Brajer Jernej, Godič 80/b, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 237008.
gnx-92848

Bratkovič Uroš, Gornje Vrhpolje 88,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 273521.
gnk-92861

Brglez Matjaž, Dobrna 61, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 133131.
gnx-93173

Bukovnik Jaka, Penoje 5/b, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 958514.
gnx-92698

Bukovnik Miha, Penoje 5/b, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 958523.
gnw-92699

Bunderla Petra, Jakopičeva 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1222195.
gns-93203

Car Biserka, Britof 123, Kranj, osebno
izkaznico, št. 935468. gng-92515

Carl Marko, Nikolaja Pirnata 18, Idrija,
osebno izkaznico, št. 327150.
gnm-93109

Cencič Dina, Šempas 171/a, Šempas,
osebno izkaznico, št. 1246128.
gnq-92884

Cvetek Alojzija, Kneza Koclja ulica 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 962858.
gnj-93112

Čas Mojca, Šaleška 16, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 254474. gni-93188

Čemažar Sebastijan, Lukovica 24/b,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 82089.
gnx-93123

Čibej Vida, Koroška 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 337729. gni-92513

Čobec Rozalija, Gorazdova 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 997027.
gnx-93148

Dajč Andreja, Serdica 16, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 935367.
gnm-92859

Dečar Renata, Gmajna 8, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 630205. gnc-92844

Dolenc Jurček, Zg. Škofije 72/a, Ško-
fije, osebno izkaznico, št. 182890.
gnq-92705

Donko Silva, Poštelska 19, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1024930.
gnf-92516

Erce Mateja, Vodiška cesta 66, Vodi-
ce, osebno izkaznico, št. 364649.
gnc-92594

Faganel Paolo, Peričeva 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1113191.
gnu-93026

Frank Dejan, Kovčice 19, Obrov,
osebno izkaznico, št. 373015.
gnj-93162

Gaberšek Smilja, Cesta na Ostrožno
134/a, Celje, osebno izkaznico, št.
668303. gng-92640

Gajster Mihael, Ločen dol 6, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 1107443.
gnj-92887

Gašperšič Ana Milena, Črnuška cesta
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
982046. gny-93097

Glavič Natalija, Jelenja vas 4, Stari trg
ob Kolpi, osebno izkaznico, št. 463081.
gng-92840

Glinšek Andrej, Škale 142, Velenje,
osebno izkaznico, št. 399294.
gnu-93176

Globokar Vladislav, Gubčeva 18, Lo-
gatec, osebno izkaznico, št. 171669.
gnb-92645

Gojak Jožef, Kvedrova 9, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 162475.
gns-92628

Gomivnik Diana, Sp. Selnica ob Dravi
84, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 322048. gnd-92893

Goršek Dušan, Robindvor 130, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 151300.
gnf-92791

Gostiša Blaž, Lambergerjeva 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 833195.
gnz-92571

Govedič Tomaž, Tomšičeva 26, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico, št.
155116. gnl-92660

Grdadolnik Julka, Brezje 50, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 773943.
gnt-92752

Gregorič Nataša, Martinčeva 30, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 435987.
gnj-92712

Grmovšek Jerneja, Rozmanova 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255620.
gns-92553

Grmšek Antonija, Stari trg 11, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 69825.
gnt-92827

Gruden Jožefa, Verd, Jagrova 1/b, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 762326.
gnx-93098

Gutnik Simon, Reboljeva 14, Trzin,
osebno izkaznico, št. 158859.
gns-92728

Hanžekovič Jasna, Godeninci 21, Sre-
dišče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
292754. gnw-93124

Hodak Anita, Log 38, Rogatec, oseb-
no izkaznico, št. 681904. gnb-93120

Horvatić Ljubica, Kroška 28, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 193054.
gnt-92627

Hrenko Podergajs Klavdija, Ulica tal-
cev 66, Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 274139. gno-92607

Hribovšek Boris, Črni vrh 1, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 20756.
gnu-92551

Hromec Natalija, Selo pri Ihanu 14/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 216523.
gns-92707

Jamnik Andreja, Robindvor 44, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 925455.
gnr-92979

Jančič Dušan, Slomškova ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 520000.
gnv-92875

Jankovič Boris, Titova 82, Senovo,
osebno izkaznico, št. 933379.
gnm-92659

Jelovčan Stanislav, Delavska 18,
Kranj, osebno izkaznico, št. 455280.
gne-92767

Jordan Mateja, Dolenja vas 78, Krško,
osebno izkaznico, št. 198636.
gnb-93170

Just Silvia, Kranjska cesta 25/a, Šen-
čur, osebno izkaznico, št. 116206.
gns-93228

Kafol Marko, Kajuhova ulica 21, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 216963.
gny-92972

Kamnikar Drago, Dobovec 42, Dobo-
vec, osebno izkaznico, št. 314455.
gnk-92961

Kastelic Božidar, Židovska ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 675230.
gnt-93127

Kastelic Stanko, Stična 17, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 810418.
gnd-92818

Kaučevič Zofija, Prečna ulica 2, Mi-
klavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 559021. gnm-92584
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Kelhar Mirko, Vilharjeva 8, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 389013. gnv-92775

Klemenc Klavdija, Kajuhova 1, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 398842.
gnk-93011

Kocjančič Alojz, Stošičeva ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 244710.
gnk-92836

Koder Franc, Brsc 37, Zgornja Besni-
ca, osebno izkaznico, št. 331818.
gng-93040

Koder Miran, Cesta M. Tita 39, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 76482.
gnh-92639

Kolar Urban, Pletovarje 57, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 882159.
gnt-92777

Kolarič Andrej, Streliška 2/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 289568.
gnx-93073

Kos Maja, Poljane 42, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 762513. gny-93122

Kos Marjan, Gubčeva 80, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 199659.
gnh-92714

Kos Matej, Jezerce pri Šmartnem 8,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico,
št. 139873. gnh-92914

Kos Matjaž, Poljane 42, Poljane nad
Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
875013. gnx-92998

Kosmač Darja, Drulovka 27/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 797013.
gnz-93046

Košnjek Marija, Stošičeva ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 250356.
gni-92838

Kovačević Božo, Obrov 63/a, Obrov,
osebno izkaznico, št. 458911.
gnz-92896

Krčmar Anica, Ulica heroja Staneta 6,
Žalec, osebno izkaznico, št. 610321.
gnh-92889

Krebs Jožef, Zlogona gora 12, Oplot-
nica, osebno izkaznico, št. 802328.
gnt-92652

Krevh Rašl Nevenka, Rjava cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195252.
gnn-92958

Krnc Janez, Predilniška 23, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 351691. gnb-92795

Krpan Tanja, Cankarjeva 76, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 491680.
gnx-92823

Krstić Ružica, Cesta v Pečale 50, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 77899.
gnd-92993

Kunstelj Bernarda, Poklukarjeva ulica
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1172774. gne-92717

Kus Janez, Kosovelova 22, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 1396280.
gnm-93009

Kuzmič Štefan, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
712506. gng-92565

Lah Ljerka, Langusova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 154620. gnm-93209

Lalić Bojana, Zaplana del 49, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 301526.
gnv-92600

Les Metka, Opekarniška cesta 12/e,
Celje, osebno izkaznico, št. 1211690.
gng-92590

Likeb Jerneja, Založe 35, Polzela,
osebno izkaznico, št. 669987.
gnj-92587

Lobnik Matevž, Dimičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 981492.
gnn-92833

Lodrant Martina, Na produ 63, Preva-
lje, osebno izkaznico, št. 954142.
gnz-92996

Logar Pucher Nataša, Rimska 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 861089.
gnv-93150

Lorger Simon, Babna Brda 4, Sveti
Štefan, osebno izkaznico, št. 611747.
gnw-92599

Lošić Sanja, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1190225.
gnt-93202

Luzar Mateja, Gabrje, Loka 4, Brusni-
ce, osebno izkaznico, št. 120958.
gnj-92737

Magdič Dušan, Prvomajska 19, Ver-
žej, osebno izkaznico, št. 81278.
gnk-92611

Mahkovič Liljana, Cesta zmage 12, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
174819. gnq-92784

Mahne Viljem, Zgornje Škofije 81/a,
Škofije, osebno izkaznico, št. 470465.
gnq-93130

Makuc Maruša, Zofke Kvedrove 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 849792.
gnf-92741

Mansutti Alojz, Zadobrova 134/a,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 944438.
gnc-92894

Marčun Peter, Brezina 75, Brežice,
osebno izkaznico, št. 853485.
gnc-93044

Markič Marija, Sebenje 49/a, Križe,
osebno izkaznico, št. 273031.
gnw-92899

Mavri Katarina, Kneža 40, Most na So-
či, osebno izkaznico, št. 308707.
gny-92997

Mavrič Slavica, Hum 62, Kojsko, oseb-
no izkaznico, št. 161948. gnk-92886

Medved Mateja, Spodnji Gaj pri Pra-
gerskem 14, Pragersko, osebno izkazni-
co, št. 257239. gnc-93169

Megušar Miha, Trebinjska 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 184962.
gnc-93219

Metelko Žiga, Na gaju 12/e, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št.
1034337. gnq-92755

Meznarič Frančiška, Reboljeva 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 446486.
gnf-93091

Miklavčič Klemen, Petkovec 63, Rov-
te, osebno izkaznico, št. 860774.
gnb-92720

Mirtič Antonina, Klavčičeva ulica 8,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 285119.
gnb-93020

Močnik Marija, Ob suhi 21, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 977467.
gnp-92606

Murn Jože, Strmolska 6, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 557844. gnl-93185

Musliu Almir, Letonjeva ulica 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 152308.
gnm-93184

Mušič Gregor, Klavčičeva 10, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 409787.
gnx-93198

Nežmah Saša, Šaleška 20/b, Velenje,
osebno izkaznico, št. 968211.
gne-92642

Nose Uroš, Mali Korinj 3, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 398728.
gnr-93079

Novak Boštjan, Šalek 83, Velenje,
osebno izkaznico, št. 314892. gnu-92601

Novak Mojca, Dragomer, V Loki 25,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 402843. gnm-93134

Novak Veronika, Tropovci, Križna 16,
Tišina, osebno izkaznico, št. 129893.
gnm-92609

Novkovič Tanja, Na jasi 8, Tržič, oseb-
no izkaznico, št. 293936. gnm-92734

Obreza Melita, Pernovo 46, Žalec,
osebno izkaznico, št. 419216.
gnq-92605

Obreza Mojca, Sp. Stranje 33/b, Sta-
hovica, osebno izkaznico, št. 157043.
gnq-92505

Ocepek Pavel, Breg pri Komendi 21,
Komenda, osebno izkaznico, št. 664501.
gnu-92701

Ovčak Žiga, Rocenska 10, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 747037.
gnt-92702

Ozvatič Karmen, Mladinskih brigad 5,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 508902. gnp-92856

Perčič Drago, Petišovci, Lendavska c.
24, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 744774. gnc-92673

Perko Dejan, Zlatoličje 124/a, Starše,
osebno izkaznico, št. 199079.
gnf-92895

Petkovšek Sonja, Hotedršica 51, Ho-
tedršica, osebno izkaznico, št. 29176.
gnm-92709

Petrič Maruša, Reboljeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 154985.
gnd-92718

Petrovič Zvonko, Dravski dvor, Lovska
11, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 951783. gni-93138

Pibernik Nada, Pibernikova 24, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 1182606.
gnw-92849

Pilinger Vesna, Bukovci 7, Markovci,
osebno izkaznico, št. 1194766.
gng-93115

Plut Martin, Oskoršnica 6, Semič,
osebno izkaznico, št. 23482. gnl-92585

Pongrac Draženka, Ljubljanska 88/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 684650.
gnu-93151

Pranjić Leonardo, Krožna cesta 10,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 768685. gnn-92608

Praznik Mojca, Sinja Gorica 35/a, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 364585.
gng-93215
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Predan Matej, Zg. Hoče 26, Hoče,
osebno izkaznico, št. 259441.
gny-92772

Pregrad Gregor, Žlebe 1/j, Medvode,
osebno izkaznico, št. 417057. gnd-93193

Premrov Vladimir, Župančičeva 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 567648.
gnt-92552

Premužak Branka, Koretno 8, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 11021.
gns-92903

Prevolšek Anton, Oblakova ulica 9, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 904832.
gny-93147

Primec Petra, Brilejeva 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 282225. gnc-92919

Primožič Barbara, Trdinova 33, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 789024.
gnf-92966

Pungaršek Marjeta, Muzejski trg 5, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 450450.
gnf-92666

Pungartnik Miroslav, Legen 68, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
784417. gnb-92995

Racman Martin, Anže 10, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 343649.
gnm-93159

Rebolj Jure, Srenja vas v Bohijnu 109,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico,
št. 248586. gnn-92733

Republika Slovenija, Upravna enota Je-
senice, Oddelek za upravne notranje za-
deve, preklicuje osebno izkaznico na ime:
Jožef Boris Dernič, EMŠO:
1105925500887, serijska številka ose-
bne izkaznice: 1168534. Ob-74265

Rizvič Eno, Podgorje 16, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 260205.
gno-92682

Rogelj Janez, Vidergarjeva 8, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1269138. gnd-92568

Rojko Dušan, Zavrč 7/a, Zavrč, oseb-
no izkaznico, št. 532602. gnd-92793

Rojšek Blaž, Slape 84, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1236968.
gnd-92593

Rozina Janez, Rudarska cesta 24, Ki-
sovec, osebno izkaznico, št. 525627.
gnv-92900

Rupnik Alenka, Zbilje 7/j, Medvode,
osebno izkaznico, št. P00029253.
gns-93028

Rupnik Andreja, CKS 12, Litija, oseb-
no izkaznico, št. 571444. gnf-93191

Sadar Darja, Sušica 5/a, Ivančna Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 1093082.
gnd-93093

Sagadin Jožef, Breg 74, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 884796.
gni-92863

Samotorčan Marija, Stantetova 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 82731.
gnc-92969

Seber Hedvika, Podgorci 51, Podgor-
ci, osebno izkaznico, št. 499188.
gnl-93010

Sedmak Bogdan, Pivška 6, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1059458.
gne-92792

Selak Špela, Levčeva 15, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 1281405.
gnb-92595

Setnikar Alojz, Vrhtrebnje 17, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 229882.
gnz-92821

Simonišek Marija, Trg 9, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 801474.
gne-92892

Slapnik Janez, Šentvid pri Stični 190,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
885193. gnx-92798

Slemenšek Miran, Slovenska ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 764501.
gnf-93041

Sočič Alenka, Lendavska 43/a, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št.
186475. gni-93113

Sodin Črešnar Vida, Konjiška cesta 4,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 760333.
gnm-92759

Sodnik Matic, Skaručna 13, Vodice,
osebno izkaznico, št. 955572. gnl-92785

Sojč Anton, Harje 2/e, Laško, osebno
izkaznico, št. 793121. gnh-92989

Sorč Tilen, Kidričeva ulica 2, Laško,
osebno izkaznico, št. 577933.
gnd-92518

Sosič Petra, Kosovelova 4, Divača,
osebno izkaznico, št. 247270.
gnx-92973

Sredenšek Zora, Partizanska 2, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 337222.
gni-92663

Stergar Gregor, Selo 40, Dobova,
osebno izkaznico, št. 35054. gnr-92754

Strmčnik Krištof, Aleševa 5, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št.
1027409. gne-93092

Strnad Marija, Tržaška cesta 40, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 364268.
gno-93157

Sulejmani Sabina, Vilharjeva ulica 5,
Postojna, osebno izkaznico, št. 444062.
gns-92653

Sulejmani Setki, Vilharjeva ulica 5, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 108028.
gnq-92655

Sulejmani Suad, Vilharjeva ulica 5, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 444042.
gnr-92654

Sveček Avgust, Stare sledi 8, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 786723.
gnx-93023

Svenšek Vlasta, Polje 361, Ljublja-
na-Polje, osebno izkaznico, št. 10482.
gne-93217

Šaruga Svetlana, Mele 10, Radenci,
osebno izkaznico, št. 247015.
gnu-92626

Šebjan Marija, Voljčeva 1, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 13718. gnd-93018

Šenk David, Novljanska cesta 4, Pred-
dvor, osebno izkaznico, št. 175755.
gnr-92829

Šilak Lidija, Dravska ulica 13, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 272397.
gne-93117

Šišić Hatidža, Ruska 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 602959.
gng-92965

Škrinjar Matjaž, Zeče 34, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 19834.
gne-92667

Šoljić Anabela, Ulica Prekomorskih bri-
gad 2, Postojna, osebno izkaznico, št.
331658. gnr-92904

Šoljić Iva, Ulica Prekomorskih brigad
2, Postojna, osebno izkaznico, št.
325722. gnu-92901

Šoljić Mato, Ulica Prekomorskih bri-
gad 2, Postojna, osebno izkaznico, št.
132928. gnq-92905

Štefančič Niki, Tesovnikova 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 274344.
gnb-92745

Šterlek Manuel, Srebrnik 34, Bistrica
ob Sotli, osebno izkaznico, št. 77096.
gnw-92974

Štrukelj Damjana, Gerbičeva 18/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 615105.
gns-93153

Šturm Tanja, Partizanska cesta 9, Le-
nart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
825293. gnh-92864

Tašker Ivan, Na gmajni 13, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 792792.
gnn-92883

Tkalec Vladimir, Pucova 1, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 794653. gnq-93105

Tomaš Vukica, Maistrova 2, Litija,
osebno izkaznico, št. 367891.
gnf-92991

Trebovc Ornela, Partizanska 7, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
683380. gnn-93008

Trtnik Sintja, Pokopališka ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 398007.
gne-92567

Turšič Marjetka, Rimska 24, Borovni-
ca, osebno izkaznico, št. 244475.
gno-92732

Tušek Mihael, Naselje A. Kaple 6/a,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 628435.
gns-92857

Ulcej Janja, Leška cesta 5, Mežica,
osebno izkaznico, št. 836100.
gnx-92623

Uršič Marijan, Mesesnelova 24, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 127046.
gnh-92664

Uršič Marijan, Čečovje 3, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št.
935067. gny-92822

Valenčič Rok, Lokev 135, Lokev,
osebno izkaznico, št. 211075.
gnj-93137

Vasle Albin, Ponikva pri Žalcu 31, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 1029924.
gnx-92898

Veselič Ivica, Črni potok 28, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 732822.
gnb-92620

Veselič Tonči, Mala vas 9/a, Gorišni-
ca, osebno izkaznico, št. 40601.
gnr-92604

Veseljak Danijel, Mladinska ulica 14,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
1112918. gnb-92670

Vidergar Mihael, Podrečje 87, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 139647.
gni-93213
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Vodošek Simona, Svarunova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 117796.
gny-92897

Voglar Terezija, Zabukovica 174, Za-
bukovje, osebno izkaznico, št. 691695.
gnj-92762

Voršič Mateja, Brodarska 16, Litija,
osebno izkaznico, št. 455153.
gnx-93223

Voršič Nataša, Ivenca 25, Vojnik, oseb-
no izkaznico, št. 60480. gng-93165

Vtič Vanja, Vegova ulica 9, Kidričevo,
osebno izkaznico, št. 310978.
gnc-93119

Zajc Štefanija, Spodnja Slivnica 86,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 189905.
gnm-92684

Zakšek Katarina, Kurirska pot 7, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 27479.
gnn-92662

Zorn Andrej, Cesta 24. junija 72/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 230824.
gnu-93201

Zukić Šećo, Podvine 8, Zagorje ob Sa-
vi, osebno izkaznico, št. 624546.
gns-92603

Zupan Firmin, Breg ob Savi 85, Mavči-
če, osebno izkaznico, št. 65812.
gny-92622

Zupanc Darko, Razgledna ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 652345.
gni-92738

Žavcar Dragica, Črneče 30, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 23286.
gno-92582

Žorga Sonja, Arze 1, Piran - Pirano,
osebno izkaznico, št. 58132. gng-92865

Žulič Sabina, Bohoričeva ulica 15, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 258537.
gni-92588

Žun Matjaž, Cesta Staneta Žagarja 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 107030.
gnn-92783

Žuntar Emilija, Ljubljanska cesta 64,
Celje, osebno izkaznico, št. 506637.
gnh-93039

Vozniška dovoljenja

Abazi Violeta, Letonjeva ulica 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001291334, reg. št. 000115193.
gnw-93049

Ahčin Irena, Cesta Kokrškega odreda
36, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1115694, reg. št. 33544,
izdala UE Kranj. gnc-92794

Antončič Ana, Vrh 20, Stari trg pri Lo-
žu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1253939, reg. št. 9301, izdala UE Cer-
knica. gnj-92612

Anžič Aleš, Goriška ulica 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524892, reg. št. 223556, izdala UE
Ljubljana. gnj-93012

Anžič Edvard, Bišče 11, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1329269, reg. št. 19837, izdala UE Dom-
žale. gnf-92866

Avsec Oliver, Podpeška cesta 93/b,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCGH, št. S 893532, reg. št.
114444, izdala UE Ljubljana. gni-93013

Babič Matevž, Babiči 22, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40176. gnz-92546

Baruca Nevenka, Dolga reber 2/b, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. 10446. gnn-93083

Baš Milka, Podvin pri Polzeli 34, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
508129, izdala UE Žalec. gnj-93037

Bergant Pavel, Na kresu 18, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 22794,
izdala UE Škofja Loka. gny-92797

Bezovšek Lidija, Goriška 38, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
339757, reg. št. 22570, izdala UE Vele-
nje. gni-92613

Bitežnik Samo, Vrtovin 97, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1305866, reg. št. 16155, izdala UE Aj-
dovščina. gnz-92621

Blaznik Branka, Št. Janž pri Radljah
85, Radlje ob Dravi, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
61/2002. gnv-92650

Blažič Jana, Cankarjeva 29, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43873, izdala UE Nova Gorica. gnr-92679

Bokavšek Janez Franc, Hradeckega
cesta 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 843065, reg. št. 93990,
izdala UE Ljubljana. gne-93142

Borković Dragica, Titova 62, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
795179, izdala UE Jesenice. gnk-92636

Bovcon Belko, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 230799, reg. št. 14804, izdala UE
Ljubljana. gne-92967

Božič Vesna, Dolinska 48, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
42981, izdala UE Koper. gnl-92635

Brvar Marijan, Lavričeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1199661, reg. št. 32537, izdala UE
Domžale. gnu-92751

Cafuta Borut, Mariborska cesta 51,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
26143, izdala UE Ptuj. gnh-92539

Canzutti Mateja, Erjavčeva ulica 17,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 39013, izdala UE Nova Gorica.
gnt-92952

Carl Marko, Nikolaja Pirnata 18, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1471657, reg.
št. 7292, izdala UE Idrija. gnl-93110

Cergol Elida, Slivje 23, Kozina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14411, iz-
dala UE Sežana. gnn-92808

Cimrič Matjaž, Ul. 25. maja 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
19653, izdala UE Ptuj. gnk-92686

Cokan Martin, Dobrova 25, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1446349, reg. št.
38745. gnb-93145

Cotič Gregor, Ozeljan 97/b, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42601,
izdala UE Nova Gorica. gnm-92809

Cvetek Alojzija, Kneza Koclja ulica 67,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1565805, reg. št. 38045, izdala UE
Ljubljana. gnk-93111

Čosić Ibrahim, Topliška 21, Brežice,
vozniško dovoljenje, št. 38622, izdala UE
Novo mesto. gnk-93161

Črnigoj Ludvik, Bukovje 32, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1332,
izdala UE Postojna. gns-93128

Dautović Sašo, Kidričeva ul. 23, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1154202, reg. št. 13151, izdala UE Ajdov-
ščina. gnf-92616

Dernikovič Damir, Orešje 38, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12102,
izdala UE Brežice. gnm-93034

Dogandžić Dejan, Rimska cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488923, reg. št. 244274, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-93221

Doles Čož Romana, Velika Štanga 11,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 859843, izdala UE Litija.
gnc-92819

Đorđevski Veliko, Škrabčev trg 44, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1207, izdala UE Ribnica. gnp-92831

Eker Silvo, Spodnja Gorica 47/a, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGCHDE, št. S
1056238, reg. št. 9913, izdala UE Pesni-
ca. gnp-92756

Erno Osvald, Domanjševci 100, Križev-
ci, vozniško dovoljenje, št. 11075.
gng-92815

Erzetić Boris, Britof 176/b, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1405002,
reg. št. 53009, izdala UE Kranj. gnq-92580

Fazlič Senad, Cesta padlih borcev 40,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5648. gnu-92801

Firbas Franc, Radehova 3, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 000161341, reg. št. 605,
izdala UE Lenart. gnj-92937

Fišer Danijela, Železnikarjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050880, reg. št. 66798, izdala UE
Ljubljana. gnb-93220

Gartner Andrej, Srednja vas 128, Sred-
nja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 869890, reg. št. 16972.
gnx-92523

Gasser Boštjan, Smledniška cesta 93,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1056069, reg. št. 45905, izdala UE Kranj.
gnz-93146

Gašperšič Ana Milena, Črnuška cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 769455, reg. št. 2369, izdala UE
Ljubljana. gnz-93096

Gerdak Marko, Zidanškova 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39378, iz-
dala UE Ptuj. gnh-92814

Gmajner Rebeka, Mala Mislinja 46/a,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1485971, reg. št. 31056, izdala UE Ve-
lenje. gng-92615

Golčman Meta, Mali vrh 45/b, Šmar-
tno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1422899, reg. št. 30129, izdala UE
Velenje. gnb-92520
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Golob Drago, Gorišnica 62/a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16985, izdala UE Ptuj. gnk-92936

Golob Marjan, Zavrti 14, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701175,
reg. št. 13831, izdala UE Domžale.
gnw-93224

Gorenšek Milica, Lahovna 13, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 111827, reg.
št. 36747. gnk-92786

Gorišek Primož, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1527082, reg. št. 247000, izdala UE
Ljubljana. gnl-92860

Goršič Marko, Jemčeva cesta 14/d,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1004531, reg. št. 29158, izdala UE
Domžale. gnq-92509

Gorza Franc, Jelenov žleb 1, Loški Po-
tok, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH,
reg. št. 11615, izdala UE Kočevje.
gnw-93103

Gostenčnik Bernarda, Libeliška gora
45, Libeliče, vozniško dovoljenje, reg. št.
1340. gno-92757

Grabeljšek Miha, Clevelandska ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1328122, reg. št. 204994,
izdala UE Ljubljana. gnv-93225

Grajzar Mateja, Ravenska pot 77, Ško-
fljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1610442, reg. št. 218151, izdala UE
Ljubljana. gny-93101

Gregorin Blaž, Štularjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1011161, reg. št. 187781, izdala
UE Ljubljana. gns-92678

Grgorič Klemen, Trg svetega Jerneja
2, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, reg. št. 9982, izdala UE Kočevje.
gnt-93052

Gril Ema, Gubčeva 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1561390,
reg. št. 18057, izdala UE Kranj.
gnw-92674

Halić Andrej, Križevniška ullica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1265241, reg. št. 218597, izdala UE
Ljubljana. gnv-92725

Haliti Kebir, Gosposka 4, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1159415, reg. št.
42859. gnh-93189

Hasaj Matej, Podrgrajsova ulica 2, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000916343, reg. št. 000103610.
gno-92986

Hercog Vlasta, Vodruž 15/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4771, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-92765

Hočevar Mitja, Močvirje 19, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1528458, reg. št. 12858. gnw-92774

Horvat Danijel, Cankarjeva ulica 1, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8204, izdala UE Črnomelj.
gnb-92920

Horvat Tatjana, Ulica Štefana Kovača
120, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12116, izdala UE Lendava.
gnp-92581

Hren Andrej, Kvedrova cesta 3, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 61/2002.
gnd-92868

Hriberšek Jožef, Poljane 38, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2647, izdala UE Mozirje.
gnr-92579

Hrovatin Bojan, Tomšičeva 40, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1230182, reg. št. 23509. gnf-92766

Hrvatin Žgur Barbara, II. Prekomorske
brigade 19/a, Koper - Capodistria, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, reg. št. 23060.
gni-92692

Imamović Zlatko, Hrvatini 208, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 21015, izdala UE Koper.
gnb-92945

Ivanova Nadežda, Ulica bratov Učakar
40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 631739, reg. št. 138583,
izdala UE Ljubljana. gnc-93094

Jaklič Jaka, Pavšičeva ulica 4, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6770, izdala UE Logatec. gnf-93216

Jakovljević Miroljub, Vodnikova cesta
46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 811802, reg. št. 153086,
izdala UE Ljubljana. gnj-92512

Jamnik Andreja, Robindvor 44, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 6636.
gnq-92980

Jančič Dušan, Slomškova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1611487, reg. št. 10082, izdala UE
Ljubljana. gnw-92874

Janeš Elvis, Osilnica 14, Osilnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10188, iz-
dala UE Kočevje. gny-93047

Jankovič Boris, Titova 82, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
556453. gnn-92658

Jazbec Igor, Razlagova ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 553065, reg.
št. 35073. gno-93182

Jerman Matevž, Partizanska 16, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25831, izdala UE Škofja Loka.
gnw-93024

Jevnikar Karel, Bertokova 16, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 831. gni-92938

Jordan Mateja, Dolenja vas 78, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16999.
gnz-93171

Jović Mićković Sladjana, Avčinova uli-
ca 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 184681, reg. št. 184843,
izdala UE Ljubljana. gnf-93016

Jug Uroš, Grgar 95, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39933, iz-
dala UE Nova Gorica. gni-92563

Jurgec Simona, Ulica Šercerjeve bri-
gade 24, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1511285, reg. št.
114566, izdala UE Maribor. gns-93178

Just Silvia, Kranjska cesta 25/a, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155181, reg. št. 48153, izdala UE
Kranj. gnt-93227

Kajić Miran, Pot na Brod 6, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
398518, izdala UE Laško. gnb-93045

Kamenšek Monika, Na otoku 6, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 377176, reg.
št. 38503. gns-92778

Karba Peter, Iršičeva 13, Maribor, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 58/2002. gnz-92596

Kastelic Božidar, Židovska 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
498038, reg. št. 27095, izdala UE Mari-
bor. gnz-92771

Kavčič Nevenka, Lome 26, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1414649, reg. št. 12000, izdala UE
Idrija. gnj-92912

Kidrič Andrej, Zlatorogova ulica 6, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13361, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnn-92983

Klarič Mateja, Ulica heroja Marinclja
10, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13358, izdala UE Kočevje.
gnq-92530

Knap Franc, Dolnji Slaveči 111, Grad,
vozniško dovoljenje, št. 742. gnf-92816

Kodelja Danica, Pot na Ulako 6, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1048527, izdala UE Cerkni-
ca. gnv-92825

Kokol Marjan, Novi kot 13, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13584, izdala UE Kočevje. gnw-92624

Koljić Esad, Ulica bratov Vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S
1233293, reg. št. 23134. gny-92522

Komar Gaber, Kotlje 92, Kotlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16560, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gny-92947

Kontrec Kristijan, Rudarska ulica 4,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 14113, izdala UE Lendava.
gny-93172

Košale Jože, Mali Cerovec 3, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
27801, izdala UE Novo mesto. gnl-92810

Košar Robert, Peščeni vrh 33/b, Cer-
kvenjak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8725, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-92521

Kovačević Božo, Obrov 63/a, Obrov,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4425, izdala UE Sežana. gnk-92561

Kozar Kristjan, Bakovci, Cvetna 30,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 35786. gni-92538

Krajnc Maja, Gubčeva 1, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 792277,
izdala UE Žalec. gnr-93179

Kramer Rok, Ob Koprivnici 53, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1561442, reg. št. 44945, izdala UE Ce-
lje. gnr-92804

Kranjc Matjaž, Volaričeva 14, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, št. 10201.
gno-92932

Krstić Ružica, Cesta v Pečale 50, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1266056, reg. št. 213250, izdala UE
Ljubljana. gnb-92845
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Krulčič Patricija, Dobrava 27, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11724, izdala UE Izola. gnk-92811

Kučer Bogdan, Ulica Nade Cilenšek
8, Žalec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 58/2002.
gnf-93141

Kunej Branka, Ulica bratov Jančarjev
10, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 36800. gnk-92661

Kunstelj Bernarda, Poklukarjeva ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1342964, reg. št. 230719,
izdala UE Ljubljana. gnf-92716

Kuntarič Živa, Čopova 23, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1144455, reg. št.
43230. gnr-92779

Lasič Dušan, Tureli 42, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 20292,
izdala UE Nova Gorica. gne-93192

Lazar Darinka, Mele 23/a, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6406, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-92564

Les Metka, Opekarniška cesta 12/e,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S
1047583, reg. št. 42516. gnf-92591

Letonje Helena, Partizanska cesta 60,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 107179, reg. št. 12935, izdala UE
Velenje. gnc-92769

Levačič Anita, Grajzerjeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550933, reg. št. 196299, izdala
UE Ljubljana. gnh-92964

Levičnik Barbara, Ulica bratov Tuma 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065829, reg. št. 166509, izdala
UE Ljubljana. gnw-92799

Likosar Jože, Voklo 45, Šenčur, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
805802, reg. št. 30003, izdala UE Kranj.
gnp-92706

Lipnik Franc, Sv. Florijan 41, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5181, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-92534

Lorenčič Samo, Stara nova vas 36/a,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovolje-
nje, kat. ABGH, št. S 1402263, reg. št.
9665. gnr-92929

Lugarič Kruder Dragica, Ob potoku 12,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 5245, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnw-92953

Luin Nataša, Zvonarska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1107590, reg. št. 211910, izdala UE
Ljubljana. gny-93222

Magdič Sonja, Štefana Kovača 158,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 14855, izdala UE Lendava.
gnv-93050

Majkić Milka, Visoko 3, Visoko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 642887,
reg. št. 24144, izdala UE Kranj.
gnh-92739

Majkić Zoran, Visoko 3, Visoko, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1354746, reg. št. 40704, izdala UE
Kranj. gng-92740

Maljuga Rajko, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1404788, reg. št. 53098, izdala UE
Kranj. gnp-92931

Mele Breda, Žabnica 61, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
768912, reg. št. 99917, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-92576

Mesić Franjo, Levčeva ulica 16, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1374772, reg. št. 75188, izdala UE
Ljubljana. gnp-93206

Mihaič Sanela, Šalara 33/c, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 42272. gnd-92543

Mihelčič Jože, Grintovec 2, Višnja Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
829019, reg. št. 11300, izdala UE Gro-
suplje. gnv-93025

Miholič Renato, Kidričeva ulica 1, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 11547, izdala UE Kočevje. gnv-93000

Mikanović Andrejka, Ponoviška cesta 7,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323939, izdala UE Litija. gnt-92877

Mirtič Antonina, Klavčičeva ulica 8,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22263, izdala UE Kamnik. gnc-93019

Mlekuž Gorazd, Gregorčičeva 1, Desk-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28429, izdala UE Nova Gorica.
gnh-92939

Modec Peter, Selo pri Ihanu 9, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
397607, reg. št. 18854, izdala UE Dom-
žale. gng-92990

Možir Aleksander, Zalog 9, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000105628, izdala
UE Tolmin. gnp-92956

Murovec Slava Katerina, Šempas 120,
Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1599, izdala UE Nova Gorica.
gnw-92924

Musliu Almir, Letonjeva ulica 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1230550, reg. št. 109649, izdala UE
Maribor. gnk-93186

Naglič Stanislav, Dravče 10, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
6268, izdala UE Radlje ob Dravi.
gny-92672

Nerat Jelka, Borštnikova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
913890, reg. št. 73860, izdala UE Mari-
bor. gnf-93166

Nikolić Petar, Partizanska cesta 47,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 15783, izdala UE Škofja
Loka. gns-92507

Novak Mojca, Dragomer, V Loki 25,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 7858, izdala UE Vrhni-
ka. gno-93132

Novak Sucha Helena, Na postajo 59,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
46123, izdala UE Ptuj. gnl-93089

Novak Veronika, Tropovci, Križna 16,
Tišina, vozniško dovoljenje, reg. št.
07481. gnk-92536

Ocepek Pavel, Breg pri Komendi 21,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

reg. št. 605, izdala UE Kamnik.
gnv-92700

Ograjšek Roman, Cerklje ob Krki 52,
Cerklje ob Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 14006, izdala UE Brežice.
gnl-92985

Olovec Jože, Oštrc 19, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BCDEF-
GH, št. 693. gnl-92910

Opara Magdalena, Gubčeva cesta 18,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 992144, reg. št. 5583, izdala UE
Trebnje. gnm-92713

Orehar Andrej, Dorfarje 4, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, iz-
dala UE Škofja Loka. gnc-92744

Oršulič Ivo, Ivana Regenta 4, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
27706. gno-92957

Pajenk Vera, Šolska 19, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6543. gnm-92934

Pajk Veronika, Orle 16/a, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490612, reg. št. 241205, izdala UE
Ljubljana. gnc-92569

Parovel Damjan, Gortanova 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8094, izdala UE Izola. gnj-92687

Pavlić Marin, Borisa Kalina 85, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30485, izdala UE Nova Gorica.
gni-92813

Peca Andrej, Voglje 17, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14560, izdala UE Sežana. gnn-92633

Penko Janez, Petelinje 83, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14794, iz-
dala UE Postojna. gne-92942

Perić Milena, Stogovci 4, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9962, iz-
dala UE Gornja Radgona. gnm-93084

Perme Zvonka, Novo Polje, Cesta
XIII/22, Ljubljana-Polje, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 930944, reg. št.
199278, izdala UE Ljubljana. gne-92842

Petač Tadeja, Dunajska cesta 203,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 729716, reg. št. 179035, izdala UE
Ljubljana. gny-92872

Petek Roland, Liebknechtova 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 671115, reg. št. 84520, izdala UE Ma-
ribor. gnk-93036

Petrič Maruša, Reboljeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889579, reg. št. 174978, izdala UE
Ljubljana. gnc-92719

Petruna Jurij, Cankarjeva 2/a, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9994, izdala UE Črnomelj. gnt-92602

Pibernik Mojca, Kosovelova 7, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10689, izdala UE Brežice. gnm-92909

Pirc Andrej, Podulce 25, Raka, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
1335048. gno-92657

Pivec Janez, Trčova 190, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1222578, reg. št. 112965, izdala UE Ma-
ribor. gnc-92644
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Plešnar Borut, Vilharjeva ulica 54, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1280213, reg. št. 15810, izdala UE
Ajdovščina. gnu-92851

Plut Martin, Oskoršnica 6, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2926,
izdala UE Črnomelj. gnk-92586

Podergajs Neda, Zagrad 62/d, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 554786, reg.
št. 38281. gnd-93043

Podgoršek Robert, Medno 16, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1024500, reg. št. 205581,
izdala UE Ljubljana. gnu-93226

Podlipnik Miran, Armeško 31, Bresta-
nica, vozniško dovoljenje, kat. A - 125
ccm, št. 1468/1993, izdala UE Krško.
gng-93190

Podpečan Vladimir, Lojzeta Hrovata 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 807051, reg. št. 35701, izdala UE
Kranj. gni-92688

Pogačnik Irena, Triglavska 9, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 492516, reg. št. 13882.
gnm-92559

Pongrac Draženka, Ljubljanska 88/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1092873, reg. št. 110195, izdala
UE Maribor. gnr-93154

Porenta Aleš, Oprešnikova ulica 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 600711, reg. št. 42766, izdala UE
Kranj. gnz-93021

Praznik Mojca, Sinja Gorica 35/a, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15668, izdala UE Vrhnika. gnh-93214

Predan Matej, Zg. Hoče 26, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1625162, reg. št. 114446, izdala UE Ma-
ribor. gnx-92773

Prelog Ivan, Lendavska 8, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 22803.
gnb-92695

Prevolšek Anton, Oblakova ulica 9, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 1399575,
reg. št. 26465. gnw-93149

Prinčič Darja, Kromberk, Damber 17,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCH, št. 14962, izdala UE Nova Gorica.
gnz-92950

Pungartnik Miroslav, Leger 68, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11952, izdala UE Slo-
venj Gradec. gny-92547

Rački Jožef, Gorenje 62, Stara Cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4049, izdala UE Kočevje. gnw-93174

Rampre Andrej, Uskoška 2/j, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 878443, reg. št. 68066,
izdala UE Maribor. gnh-92589

Rantaša Mirjana, Antoličičeva 16, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 578391, reg. št. 101425. gnx-92648

Resman Matjaž, Cesta svobode 32,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1428884, reg. št. 27459. gnr-92954

Rizvič Eno, Podgorje 16, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21993, izdala UE Kamnik. gnn-92683

Rogina Andrej, Menardova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483373, reg. št. 3112, izdala UE
Ljubljana. gng-92715

Rojšek Blaž, Slape 84, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1551045,
reg. št. 247391, izdala UE Ljubljana.
gne-92592

Ručigaj Stanko, Srednje Jarše, Gol-
čajska ul. 5, Domžale, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEFGH, št. S 355867, reg. št.
12717, izdala UE Domžale. gnw-92724

Rupnik Alenka, Zbilje 7/j, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
61791, reg. št. 6067, izdala UE Ljublja-
na. gnt-93027

Rupnik Janko, Zalog pod Uršulo 5,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 5374, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-92908

Sinčić Andrej, Ljubljanska 80, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1194958, reg. št. 32376, izdala UE Dom-
žale. gnf-93195

Smrekar Darja, Pod gozdom II/20,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163570, reg. št. 219032, izdala
UE Ljubljana. gnz-92921

Sraka Denis, Juvanova ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1566686, reg. št. 252305, izdala UE
Ljubljana. gnd-92968

Stare Špela, Vir, Bevkova 10, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781243, reg. št. 23493, izdala UE Dom-
žale. gnt-93152

Suhadolc Jernej, Pribinova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286024, reg. št. 152096, izdala
UE Ljubljana. gnz-92871

Šabec Damjan, Petelinje 37, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15657.
gnd-92943

Šatej Tomaž, Ivana Suliča 16/b, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 46020, izdala UE Nova Gori-
ca. gnn-92533

Šav Vladimir, Kocjančičeva 2, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
3272. gnw-92949

Škrbić Zorica, Emonska cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1487647, reg. št. 244028, izdala
UE Ljubljana. gnm-92788

Šoljić Iva, Ulica Prekomorskih brigad
2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3687, izdala UE Postojna.
gnt-92902

Špacapan Darinka, Dobrna 13/b, Do-
brna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
459118, reg. št. 22901, izdala UE Vele-
nje. gnb-92770

Špindler Simona, Lendavska 23/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
36714. gnk-93086

Štiglic Peter, Bočna 104, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10877, izdala UE Mozirje. gnk-92911

Šuler Maksimiljan, Splavarska 4, Vu-
zenica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2481, izdala UE Radlje. gnq-93030

Šuligoj Dušan, Streliška pot 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 10385, izdala UE Nova Gori-
ca. gnc-92544

Šuštar Marjeta, Šubljeva ulica 4, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
503720, reg. št. 3461, izdala UE Domža-
le. gnj-92962

Taletovič Meho, Kidričeva 31/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 39322, izdala UE Nova Gorica.
gnj-92812

Tekavec Jošt, Habatova 7/a, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1233720,
reg. št. 32944, izdala UE Domžale.
gni-93088

Tornar Denis, Cesta v Rogozo 15, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1291497, reg. št.
115305, izdala UE Maribor. gnn-92583

Turk Ivan, Rozmanova 66/a, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 7129,
izdala UE Koper. gnt-92927

Ulcej Janja, Leška cesta 5, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13823,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnx-92548

Umer Nedian, Kolarska 6, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 1749. gnp-92531

Uranjek Marija, Ljubljanska 14/a, Ra-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908061, reg. št. 69582, izdala UE Mari-
bor. gnb-92524

Urankar Drago, Pot na Grad 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1034826, reg. št. 216, izdala UE Laško.
gnj-92987

Usenik Marjanca, Gorazdova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889941, reg. št. 113447, izdala UE
Ljubljana. gnw-93199

Večernik Tanja, Sokolska 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1625622, reg. št. 124723, izdala UE Ma-
ribor. gnz-92646

Verdelj Barbara, Šalek 14, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 488208,
reg. št. 10898, izdala UE Velenje.
gni-92913

Veseljak Danijel, Mladinska ulica 14,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št. S
1494799, reg. št. 44489, izdala UE Ptuj.
gnc-92669

Vičič Dušan, Cvetlična 4, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1112, izdala UE Nova Gorica. gnu-92951

Vidergar Boštjan, Dolenjska cesta 148,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842519, reg. št. 159945, izdala UE
Ljubljana. gnf-92841

Vidović Dragan, Polanškova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1368775, reg. št. 212885, izdala
UE Ljubljana. gno-93107

Vinko Davorin, Mostje 89, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 9267, izdala UE Lendava.
gnv-92525

Voglar Darinka, Goriška 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. SB 8150 -
inštruktorsko, reg. št. 12/99, izdala UE
Maribor. gnd-92643



Stran 5234 / Št. 62-63 / 19. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vončina Aleš, Valjavčeva 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 359602,
reg. št. 32819, izdala UE Kranj.
gns-92528

Vozlič Saša, Zamušani 4, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
41671, izdala UE Ptuj. gnj-93087

Vučak Edita, Strukovci 3, Bodonci,
vozniško dovoljenje, št. 19698.
gnd-92693

Vukeljič Aleksandra, Cesta talcev 8/c,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1423845, izdala UE Jesenice.
gnv-93175

Ye Haifeng, Teharska cesta 35, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45663.
gni-93038

Zagajšek Rudolf, Kameno 18, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5871, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-93187

Zajc Štefanija, Spodnja Slivnica 86,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 709777, reg. št. 7501, izda-
la UE Grosuplje. gnl-92685

Zakarić Igor, Za žago 6, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1317660,
reg. št. 23959. gnl-93085

Zemljak Svetlana, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972545, reg. št. 88581, izdala UE
Ljubljana. gng-93015

Zorn Andrej, Cesta 24. junija 72/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215633, reg. št. 222445, izdala
UE Ljubljana. gnv-93200

Zupan Andreja, Ulica 31. divizije 46,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 809238, reg. št. 30320, izdala UE
Kranj. gnq-92680

Zupan Marko, Kovor, Cesta na hudo
48, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. S 897106, reg. št. 4336, izdala
UE Tržič. gng-93140

Žakelj Branko, Spodnja Kanomlja
21/a, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje,
št. S 757555, reg. št. 8580, izdala UE
Idrija. gne-92617

Žun Matija, Cesta Staneta Žagarja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1497589, reg. št. 54499, izdala UE
Kranj. gnu-92726

Zavarovalne police

Adriatic d.d. PE Postojna, Novi trg 6,
6230 Postojna preklicuje zavarovalne po-
lice: ŽI/01, št. 00031862, Adriatic d.d.
PE Postojna, ŽI/01, št. 00031866, Adri-
atic d.d. PE Postojna, ŽI/01, št.
00031867, Adriatic d.d. PE Postojna,
ŽI/01, št. 00031883, Adriatic d.d. PE
Postojna, ŽI/01, št. 00031884, Adriatic
d.d. PE Postojna, ŽI/01, št. 00031886,
Adriatic d.d. PE Postojna, ŽI/01, št.
00031888, Adriatic d.d. PE Postojna,
ŽI/01, št. 00031889, Adriatic d.d. PE
Postojna, ŽI/01, 00031890, Adriatic d.d.
PE Postojna. Ob-74135

“M” STAR D.O.O., Perčeva 9, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0746628, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnh-92743

Čivič Borka, Šempeterska ulica 9,
Kranj, zavarovalno polico, št. 748940, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gng-92940

Domajnko Gregor, Matenja vas 42,
Prestranek, zavarovalno polico, št.
1078775, izdala zavarovalnica Adiratic
d.d., PE Postojna. gnq-93080

Kačinari Mojca, Kidričeva 35, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št.
0923881. gnb-92545

Kastelic Roman, Periška cesta 19,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 433159,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnk-93136

Kavchich Mojca Marija, Dolenje Pod-
poljane 9, Ortnek, zavarovalno polico, št.
0101380972, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gno-93082

Leskovar Marija, Tržaška 51, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 411471, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gno-93207

Mohorič Valerija, Malečnik 12, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 441251, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. m-713

Muhič Jože, Jurna vas 12, Novo me-
sto, zavarovalno polico, št. 434419, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnl-92535

Novak Aleksander, Habičeva 16, Ško-
fljica, zavarovalno polico, št. AO 444515,
izdala zavarovalnica Slovenica. gni-92638

Obreza Edvard, Sp. Stranje 33/b, Sta-
hovica, zavarovalno polico, št. 452489,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-92506

Obšteter Anton, Ravne 113/b, Šoš-
tanj, zavarovalno polico, št. 426900, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnl-93035

Šiftar Kristjan, Klobovsova ulica 2,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
836686. gnc-92944

Topole Miha, Preglov trg 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 253379, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gny-93022

Tratnik Martin, Andraž 107, Polzela, za-
varovalno polico, št. AO 305921. m-699

Varošanec Danijel, Cesta na Polju 10,
Vrhnika, zavarovalno polico, št.
00101383805, izdana na ime GABROV-
ŠEK-GRČA D.N.O. Ljubljana, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnh-93014

Vračko Bojan, Ulica A. Tovornika 17,
Maribor, zavarovalno polico, št. AK
155078, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-705

Vrbič Milan, Na jami 1, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 177628, izdala zavaro-
valnica Triglav. gnf-92566

Spričevala

Atanasov Iva, Vičava 61, Ptuj, spriče-
valo 1. in 2. letnika SŠC, smer gospodi-
nja, kmetovalec. m-707

Avsec Aleš, Drska 46, Novo mesto,
indeks, št. 22998, izdala Visoka upravna
šola. gne-92817

Barle Bogdan, Prevoje pri Šentvidu 86,
Lukovica, maturitetno spričevalo Gostin-
ske šole, izdano leta 1980. gnw-92824

Boh Robert, Podgorje pri Pišecah 42,
Pišece, spričevalo 1. letnika Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta
2000. gne-92517

Brudar Mark Antonij, Gubčeva 49, Me-
tlika, spričevalo 1. letnika Srednje lesar-
ske šole Novo mesto. gnv-92750

Bukovec Barbara, Begunje 138, Be-
gunje na Gorenjskem, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje železniške šole
Maribor, izdano leta 1992. m-700

Butalič Marko, Pot na Črno 20, Vodi-
ce, zaključno spričevalo Srednje agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnk-92711

Čavar David, Keršičeva cesta 29/a, Tr-
bovlje, spričevalo 5. letnika Srednje šole
Zagorje - smer ekonomski tehnik, izdano
leta 2002. gnf-92691

Dobrovc Mateja, Lesarska 27, Nazar-
je, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
tehniške šole Celje, izdano leta 1989 -
1993. gnu-92805

Draganič Milan, Jedlovnik 2/e, Zgor-
nja Kungota, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SKSMŠ, poklicna kovinarska šola Ma-
ribor, izdano leta 1983. m-716

Fele Rok, Konjšica del. 9, Polšnik,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične in
poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2002.
gnr-92704

Furlan Teodora, Križ 104, Sežana,
spričevalo 1. letnika Administrativne šole
v Novi Gorici, izdano leta 1976, izdano na
ime Prelc Teodora. gnr-92729

Gerbec Tina, Irča vas 16/a, Novo me-
sto, letno spričevalo 3. letnika Kmetijske
šole Grm v Novem mestu, izdano leta
2000/2001. gnl-92935

Glavič Anton, Pance 21, Šmarje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani. gnt-92731

Gluvič Brina, Gregorčičeva 2, Celje,
spričevalo od 1. do 6. razreda III. OŠ
Celje - izkaz. gni-92888

Golob Robert, Cesta zmage 24, Za-
gorje ob Savi, zaključno spričevalo Sred-
nje zdravstvene šole Rakičan, izdano leta
1984. gnc-92694

Gregur Ivica, Latkova vas 222, Pre-
bold, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
elektro šole v Velenju. gnk-92736

Huskić Zahid, Ljusina 67, Bosanska
Krupa, diplomo Strokovni center Ježica
Ljubljana, poklic voznik, št. VII/31, izda-
no 25. 4. 1983. gnz-92925

Jamnik Rok, Medvedova 5/a, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1996. gnh-93164

Jurak Barbara, Dobja vas 118/a, Rav-
ne na Koroškem, spričevalo od 1. do 6.
razreda OŠ Prežihov Voranc v Ravnah na
Koroškem - izkaz. gnu-93076

Jurić Ilijana, Ig 444, Ig, spričevalo 2.
letnika Izobraževalnega centra Cene Štu-
par - pomočnik peka in slaščičarja, izda-
no leta 2001. gng-92540
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Kararić Mesud, Oslo, Norveška, diplo-
mo Srednje gradbene šole, izdana leta
1985. gnd-92918

Karba Peter, Iršičeva 13, Maribor, pre-
klic študentske izkaznice, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 58/2002. gny-92597

Karba Peter, Iršičeva 13, Maribor, pre-
klic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
58/2002. gnx-92598

Kavnik Marija, Sp. Razbor 35, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, spričevalo o konča-
ni OŠ Razbor, izdano leta 1981. m-711

Klavčič Sonja, Gogalova 7, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Srednje strokovne in po-
klicne šole v Celju, smer zlatar, izdano
leta 1998. gnp-93131

Klep Mirko, Jablovec 11/a, Podlehnik,
potrdilo za varno delo s traktorjem, izdal
Srednješolski center Ptuj. m-717

Kmetec Jožef, Repišče 7, Zgornji Le-
skovec, spričevalo Poklicne kovinarske
šole Ptuj, št. 283, izdano 23. 9. 1975.
gnt-93077

Kmetič Sebastjan, Podkraj 38, Vele-
nje, spričevalo 2. letnika Poklicne in teh-
nične elektro šole, izdal Šolski center Ve-
lenje, izdano leta 1998/99. gno-93032

Kogoj Tomaž, Bilje 38/a, Renče, spri-
čevalo 4. letnika Poklicne in tehnične šo-
le Nova Gorica - živilski tehnik.
gnv-92675

Košir Mirjam, Na Brezno 20, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za medicinske sestre -
babice, izdano leta 1979. gne-92746

Krajnc Sašo, Gorkega 23, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ži-
vilske šole Maribor, št. 107, izdano 16.
1. 2001. m-701

Leber Tomaž, Celjska cesta 24, Šmar-
je pri Jelšah, diplomo SKSMŠ Štore.
gnc-92519

Marić Jozo, Mozelj 16, Kočevje, spri-
čevalo, št. Z/9/80-PKŠ, leto izdaje 1980.
gnr-92529

Mastnak Andrej, Vodmatska ulica 2,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za dru-
žboslovje in splošno kulturo Vida Janežič,
št. I/82-1987. gnw-92549

Meznarić Bojana, Stojnci 138/b, Mar-
kovci, diplomo št. 133/I-TH-54 - tekstilno
komercialni tehnik, izdana na ime Kvar
Bojana. gnf-92541

Mitrašinovič Lea, Križna cesta 23/a,
Hoče, spričevalo o končani OŠ Dušana
Flisa Hoče, izdano leta 1997. m-703

Mujić Teufik, Ižanska cesta 210/a,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole za elektroenergetiko v Ljubljani,
izdano leta 1990 in 1991. gny-92847

Musić Denis, Vrhovci XXXII/3, Ljublja-
na, izkaz o učnem uspehu OŠ Vrhovci -
od 1. do 5. razreda. gnk-92690

Pečar Nika, Volaričeva 28, Postojna,
spričevalo 4. letnika Srednje policijske šo-
le, izdano leta 2001/2002. gnz-92800

Polanec Dušan, Nova vas 68, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole, izdano leta 1990. m-706

Rajh Sebastjan, Dolga ulica 12, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 1. let-

nika Srednje trgovske šole Maribor, izda-
no leta 2000. m-710

Sagaj Jožef, Ključarovci 21, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo 8. razreda OŠ
Križevci, izdano leta 1964. gns-92803

Špišič Hedvika, Preloga 24, Vinica,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole No-
vo mesto, program trgovec, smer proda-
jalec, št. II/282, izdano leta 2000.
gns-92853

Štuhec Petra, Vojašniška 6, Maribor,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1997. m-712

Štuhec Petra, Vojašniška 6, Maribor,
obvestilo o uspehu pri maturi II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1997. m-714

Taraj Valerija, Partizanska 19, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Ma-
ribor, izdano leta 1998/99. m-709

Tomić Zlatan, Jakčeva ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
policijske šole, št. 386/28, izdano leta
1992 in 1993. gnp-92510

Tomšič Tatjana, Ljubljanska cesta 12,
Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje frizerske šole Vitez A, izda-
no leta 1999. gnj-92862

Tukerić Feđa, Rudarska 11/d, Lenda-
va - Lendva, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Murski Soboti, izdano
leta 1997. gnu-92676

Verbič Matevž, Vojkova cesta 9, Ljub-
ljana, indeks, št. 21017820, izdala FDV.
gns-92978

Veselič Nino, Paka 1, Stari trg ob Kol-
pi, spričevalo 1. letnika Srednje šole Čr-
nomelj - poslovna smer, izdano leta 2000.
gnt-92677

Vrtačič Renato, Litijska cesta 125,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za elek-
troenergetiko Ljubljana, izdana 3. 7.
1987, št. I-206. gnp-93160

Ostali preklici

Abram Mitjan, Veluščkova 4, Izola - Iso-
la, vpisni list za čoln, št.
01-01-613/1-1981 z dne 18. 9. 1981 za
čoln z oznako IZ-648. gnd-92843

AVTO SERVIS STRAŠEK d.o.o., Krtince
15, Podplat, potrdilo za registarcijo uvože-
nega vozila Megane AIR 1.6 16V, št. šasije
VF1BA0B0527097958. gnh-92668

Bešić Emrita, Drabosnjakova ulica 9/c,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-92873

CESTNO PODJETJE KRANJ d.d., Je-
zerska cesta 20, Kranj, licenco, št.
0002085/31 z dne 23. 2. 1998 za vozilo
z reg. št. KR K3-147, KR 35-22N, KR
B28-07, KR K30-95 in KR L18 -38.
gnd-92768

Dragan Alenka, Golobinjek 26, Mirna
Peč, študentsko izkaznico, št. 71990097,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gny-92572

Ferlež Maks Jožef, Cerovec pod Bo-
čem 22, Rogaška Slatina, delovno knjiži-
co izdano pri UE Šmarje pri Jelšah.
gnj-92537

Fern Dušan, Gasilska ulica 19, Kranj, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1749/97, VČ-19/98. gnt-92681

GOZDNO IN LESNO GOSPODAR-
STVO MURSKA SOBOTA d.d., Arh. No-
vaka 17, Murska Sobota, licenco št.
0001322/30 za vozilo IVECO-MAGIRUS
260-32 AHW z reg. oznako MS 5960S,
datum izdaje 16. 2. 1998, veljavnost do
16. 2. 2003, izdala GZS. gnp-92881

Gregurič Ivan, Svenškova 5, Maribor, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-384/97, VČ-151/97. m-702

Greifoner Nada, Zavrh 45, Voličina, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1025833. gnt-92852

Halo.T d.o.o., Koprska 94, Ljubljana,
izvod licence št. 0010459/165, izdana
19. 7. 2001 za vozilo z reg. oznako LJ
V1-71C. gnt-93102

Hladky Iva, Selanov trg 6, Ljubljana,
vozno karto, št. 966, 100% invalid s
spremljevalcem, izdal LPP. gnw-93099

Hlebec Boštjan, Log 80, Kog, delovno
knjižico. gne-92542

INTEGRAL Prevozi, turizem, prodaja vo-
zil in servisi d.d. Jesenice, Titova 67, Jese-
nice, licenco št. 0001002/10 z dne 9. 10.
1997 za avtobus TAM 260 A 116 M, z reg.
oznako KR Z6-316. gnj-92787

Intertrans, d.d., Ljubljana, Brnčičeva 51,
Ljubljana, preklicuje ADR certifikat št.
13907, veljaven do 23. 9. 2006, ki ga je
izdal IVD Maribor na ime Klinc Aleš, roj.
28. 1. 1973. Ob-74491

IUV-Industrija usnja Vrhnika, d.d., Tr-
žaška 31, Vrhnika, polica za življensko
zavarovanje, št. 40301003126, izdana na
ime Vouk Matjaž, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnl-92560

Klešnik Justina, Vogelna ulica 10, Ljub-
ljana, izkaznico vojnega veterana, št. 479,
izdana 26. 3. 1997. gnn-92708

Krajšek Beno, Stjenkova ulica 6, Po-
stojna, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-2287/00, VČ-2987,
izdano 15. 7. 2002. gns-92928

Kropivšek Anja, Loka 5, Izlake, preklic
preklica delovne knjižice, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 51/2002. gnp-92781

Kropivšek Anja, Loke 5, Izlake, delov-
no knjižico, št. A 460944, izdana na ime
Borštnar Nataša, Dolgo Brdo pri Mlinšah
9, Izlake. gnw-92782

Kumše Ciril, Želimlje 41, Škofljica, de-
lovno knjižico. gnt-92527

Lange Lipovec Milanka, Ulica Pohor-
skega bataljona 243, Ljubljana, vpisni list
za čoln, št. 01/03-161/93 z reg. št. PI
3055, izdano 14. 4. 1993. gnu-92526

Macedoni Žiga, Ulica bratov Kastelic
6, Škofljica, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Bežigrad. gnn-92562

MERCATOR - GORIŠKA, trgovina in
storitve d.d., Gregorčičeva 19, Nova Go-
rica, kopijo licence št. 0003261/98 za
vozilo Zastava 80.12 AD z reg. oznako
GO 12-05K. gnf-92641

Milošević Miroslav, Adamičeva 9, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnv-92850

Muqaj Muhamed, Grahovo 12, Graho-
vo, delovno knjižico. gnl-93210

Nikitovič Edvard, Rožna dolina, Cesta
I/7, Ljubljana, delovno knjižico.
gni-92963
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Novel Gregor, Arjol 6/a, Koper - Capo-
distria, vpisni list za čoln, št. 01/03-206/95,
čoln z reg. oznako PI-3247. gnt-92802

Nurčeski Avmet, Hladilniška 34, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnn-92858

Oman Peter, Škofjeloška cesta 74,
Kranj, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolna, št. 02/13-3031/01. gne-93017

PERITEKS d.o.o., Blatnica 2, Trzin, po-
trdilo o priglasitvi prevozov za lastne potre-
be, št 0010523/177 z dne 5. 12. 2001
za vozilo M.A.N. 8163 LLC z reg. oznako
LJ L3-92S, izdala GZS. gnb-92570

Perpar Aleš, Novi dom 61, Hrastnik, de-
lovno knjižico št. A 0424471. gnp-93081

Pipan Ljubo, Na jami 7, Ljubljana, vpi-
sni list za čoln, št. 02/03-777/81 z dne
30. 4. 1981, reg. št. KP 1899. gnv-92550

Popovič Iztok, Kajuhova ulica 42, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-8049/99, VČ-4558/99,
izdano 8. 7. 1999. gny-92922

Prijatelj Jože s.p., Avtoprevozništvo, Ko-
lenča vas 4, Struge, licenco št.
005777/4386-LM26/1998 za vozilo MER-
CEDES-BENZ 1935 LS-SP 19 z reg ozna-
ko LJ J4-978. gnt-93031

Rantaša Miran, Erjavčeva 29, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2816/96, izdala Uprava za
pomorstvo Koper. m-708

Ravnikar Robert, Hotedršica 150, Lo-
gatec, delovno knjižico. gnw-93074

Rizvani Rifat, Vogelna 8, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gns-92703

Rožič Karolina, Loška gora 5, Zreče,
delovno knjižico izdano v Slovenskih Ko-
njicah leta 1965. gno-92907

Sagaj Olga, Lukovci 34, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
502184, ser. št. 17630, izdana leta 1984
v Ljutomeru na ime Košič Olga.
gns-93078

Sambt Štefan, Lukačevci 4, Moravske
Toplice, delovno knjižico reg. št. 256190,
ser. št. 732775, izdana 16. 11. 1963 v
Murski Soboti. gnz-92946

Sitar Igor, Strossmayerjeva 20, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-735/94.
gnj-93212

Smiljanić Vlado, Obirska ulica 1/b, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem higienskem mi-
nimumu, št. 101/01. gnd-92747

Stajnko Tomaž, Industrijska 10, Mari-
bor, delovno knjižico št. 960, izdala leta
1992 v Mariboru. m-704

Šuštar Lucija, Poštna ulica 7, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Bežigrad. gnm-92959

Šušteršič Janez Vilibald, Kvedrova ce-
sta 1, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/09-4414/94.
gnh-93114

Terhljan Jože, Hudi Konec 2, Ribnica,
delovno knjižico, reg. št. 421, ser. št.
0117216, izdana 2. 8. 1989. gnb-93095

Uršič Marijan, Mesesnelova 24, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 2512 s 100% popu-
stom, izdal LPP. gng-92665

Vranovci Naki, Grahovo 12, Grahovo,
delovno knjižico. gnk-93211

Vuk Janez, Virje 16, Tržič, potrdilo za
registracijo, mat. št. 116774, za tovorno
priklopno vozilo Pongratz LPA300 E, št.
šasije VN.U5GV1009911010589, ŠT. RA-
ČUNA 1941 - Mawek Kranj, 11. 10. 2001.
gnp-92981

Žunič Natalija, Cerkvenjak 7, Cerkve-
njak, delovno knjižico reg. št. 8657, izda-
na leta 1996 pri UE Maribor. m-715

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
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