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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 5434/02 Ob-74716
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

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

– sol za posipanje cest – 9.000 t,
– raztopina za vlaženje soli –

120.000 l.
4. Kraj dobave: poslovne enote pri na-

ročniku na lokacijah v Republiki Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.,
Grič 54, 1117 Ljubljana, tel;01/5188 400-,
faks 01/51-88-303, Milan Stevanovič.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 7. 2002.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 030/2002 Ob-74784
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: sistem za računal-
niško podprto produkcijo informativne-
ga programa – 1 sistem (Computer ba-
sed News production System).

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

ročila, če je določen: predvidoma v avgu-
stu 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: /

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

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

JZ RTV Slovenija

Ob-74832
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, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izvedba gradbenih
del na AC Hoče-Arja vas, AC priključek
Lopata–Celje, zahod z oskrbnim cen-
trom in povezovalno cesto jug v skupni
dolžini 3,930 km.

Dela obsegajo:
1. avtocestni priključek in oskrbi plato Lo-

pata: priključka AC sever in AC jug, nadvoz
čez avtocesto A1, ureditev odvodnjavanja in
regulacija potoka A, izgradnja novih in poda-
ljšanje starih prepustov pod AC, ureditev ser-
visnega platoja Lopata, ureditev javne raz-
svetljave križišč, ureditev in prestavitev TK in
EE vodov, krajinska ureditev in zasaditev;

2. povezovalno cesto JUG: Izgradnja
dvopasovne glavne cete v dolžini 3,1 km z
ureditvijo križišč, most čez Ložnico, uredi-
tev odvodnjavanja in regulacija potoka Črna
mlaka in izgradnja zadrževalnih bazenov, iz-
gradnja novih prepustov in prehodov za ma-
le živali, nadvišanje desnobrežnega nasipa
potoka Ložnice, ureditev vodovodnega
omrežja Medlog in povečanje kapacitete
vodnjaka E, Izgradnja cestne vodotesne ka-
nalizacije, ukrepi protihrupne zaščite, ure-
ditev in prestavitev TK in EE vodov, krajin-
ska ureditev in zasaditev.

4. Kraj dobave: AC priključka Celje za-
hod (Lopata).

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: september 2002. Za-
četek gradbenih del na AC priključku Lopata s
povezovalno cesto JUG in podpis pogodbe je
predviden v začetku leta 2003. Za izvedbo
del na AC priključku Celje zahod (Lopata) je
bil izdelan projekt PGD, PZI, katerega je izde-
lal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o., št.
proj. 402/00, maj 2002 ter izdelan lokacijski
načrt, katerega je pod št. 297/98 izdelal Raz-
vojni center Planiranje Celje d.o.o. Uredba o
LN je bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
114 z dne 11. 12. 2000.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC pro-
jekt I – Maribor, Bogdan Vrezner, univ. dipl.
inž. grad., tel. 02/234-32-16.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
v okviru lastnih sredstev DARS.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

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

Ob-74885
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izdelava projektne
dokumentacije (PGD, PZI in PZR) za
gradnjo AC A2 odsek Šentvid – Koseze.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: ZIL
inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/433-50-40, Ivo Jereb, inž. gr.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 7. 2002

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Št. 46 Ob-74913
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: letalski prevozi poš-
tnih pošiljk iz Letališča Ljubljana ali us-
treznega letališča v tujini do enega ali
več naslovnih letališč po vsem svetu.

4. Kraj dobave: Letališče Ljubljana ali
ustrezno letališče v tujini.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za finančne zadeve – nabavna slu-
žba – Peter Hometer ali Petra Majer.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: ocenjena vrednost javne-
ga naročila je 300,000.000 SIT.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 7. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 2020-09-02-002 Ob-74756
Na podlagi prvega odstavka 76. člena in

prvega odstavka 77. člena Zakona o javnih
naročilih, je naročnik Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, zavrnil vse ponudbe
ponudnikov, ki so pravočasno prispele na
javni razpis po odprtem postopku za oddajo
javnega naročila za pripravljene obroke hra-
ne za potrebe ZPKZ Ljubljana, oddelke No-
vo mesto, Radovljica in Ig, v primeru potre-
be (adaptacije kuhinj in podobno) tudi ZPKZ
Ljubljana in ZPKZ Ig, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 32-33 z dne 21. 4. 2002,
Ob-67102.

Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 091-5-11/02 Ob-74842
Na podlagi 77. člena ZJN-1 je naročnik

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, zavrnil vse
ponudbe ponudnikov, ki so prispele na jav-
ni razpis po odprtem postopku za Sistem za
mikrodializo in sistem za merjenje pritiska in
volumna za sklop A – Sistem za mikrodiali-
zo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49-50
z dne 7. 6. 2002, Ob-71548.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Popravek

Št. 60-2764/02 Ob-74740
V javnem razpisu za oddajo naročila sto-

ritev po odprtem postopku za nabavo zaboj-
nikov za zbiranje odpadkov, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 60-61 z dne 12. 7.
2002, Ob-73890, stran 5025 se 3.b točka
pravilno glasi: Sprejemljive so tudi ponud-
be za posamezne sklope (sklop A: 1.100
l zabojniki, sklop B: 770 l zabojniki in
sklop C: 220 l zabojniki).

Komunala Novo mesto d.o.o.

Popravek

Ob-74742
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo naprav
za ugotavljanje verodostojnosti dokumentov
in denarja, objavljenem v Ur. l. RS, št. 60-61
z dne 12. 7. 2002, Ob-73833, se spreme-
nijo 6., 11. in 14. točka, in sicer se le-te
pravilno glasijo:

6. Datum začetka in predvideni rok do-
bave: rok dobave blga je največ 60 dni po
podpisu pogodbe, vendar najkasneje do
dne 10. 11. 2002.

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

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 19. 8. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek

Ob-74951

1. V javnem razpisu za nabavo službenih
vozil za potrebe MU MOL, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 19. 7.
2002, Ob-74153, se 7.(c) točka pravilno
glasi:

7. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (številka ban-
čnega računa, kamor je potrebno nakazati
znesek) 01261-0100000114 – podračun
MOL – Banka Slovenije s pripisom: javni
razpis – nakup vozil MOL.

2. V javnem razpisu za dobavo pisarni-
škega materiala in papirja ter potrošnega
materiala za potrebe Mestne občine Ljublja-
na, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
62-63 z dne 19. 7. 2002, Ob-74309, se
7.(c) točka pravilno glasi:

7. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (številka ban-
čnega računa, kamor je potrebno nakazati
znesek) 01261-0100000114 – podračun
MOL – Banka Slovenije s pripisom: javni
razpis – dobava pisarniškega materiala in
papirja ter potrošnega materiala.

Mestna občina Ljubljana

Popravek

Št. 3511-4/2002 Ob-74953

V javnem razpisu za dobavo in montažo
opreme za Onkološki inštitut Ljubljana, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 59 z dne
5. 7. 2002, Ob-73473, se besedilo v 7.(b),
10., 16. in 17. točki spremeni:

1. V 7.(b) točki se spremenjeno besedi-
lo glasi: vsak delovni dan med 9. in 13. uro,
do datuma za sprejem ponudb to je do 5. 8.
2002.

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

3. V 16. točki se spremenjeno besedilo
glasi: naročnik bo dajal informacije na osno-
vi pisnih vprašanj, ki morajo prispeti do
29. 7. 2002 na njegov naslov: Ministrstvo
za zdravje, Sektor za investicije, Dunajska
105, Ljubljana.

4. V 17. točki se spremenjeno besedilo
glasi: Uradni list RS, št. 56 z dne 28. 6.
2002, Ob-72983.

Ministrstvo za zdravje

Popravek

Ob-75022
V javnem razpisu za nakup oksigenator-

jev, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
62-63 z dne 19. 7. 2002, Ob-74279, št.
414-02, se 7.(c) točka popravi in se pravil-
no glasi:

7. (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa (EZR)
pri Upravi RS za javna plačila (UJP) šte-
vilka 01100 – 6030277894, sklic na šte-
vilko 0045 – 08 – 7599.

Klinični center Ljubljana

Podaljšanje roka za oddajo ponudb

Št. 8/2131/2002 Ob-74989
V objavi javnega razpisa za celovito te-

hnično varovanje objekta Elektro-Slovenije,
d.o.o., objavljenega v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 14. 6. 2002, Ob-72128, se zara-
di dodatnih vprašanj ponudnikov podaljša
rok za oddajo ponudb, popravita se 8.(a) in
9. točka, ki se pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 8. 2002 do 9.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku Elektro-Slovenija, d.o.o., Haj-
drihova 2, 2000 Ljubljana, 6. 8. 2002 ob
10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 2 Ob-74612
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani Fakul-

tetata za gradbeništvo in geodezijo (skrajša-
no ime UL FGG).

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Jamova
c. 2.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
2 sklopa, 1. splošni pisarniški material, 2.
material za računalniški tisk. Možna je po-
nudba za posamezni sklop. Ponudba mora
tedaj obsegati vse razpisano blago posa-
meznega sklopa.

4. Kraj dobave: ekonomat UL FGG,
Ljubljana, Jamova c. 2.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po sklenitvi
pogodbe do konca leta 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dekanat FGG,
Amina Nur ali Nada Jamnik /tel.
01/47-68-500.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
št. 01100-6030708865 (sklic na št. 00
460660).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: petek, 6. septem-
ber 2002 do 13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL FGG (dekanat), Jamova c.
2., 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 9. september 2002 ob
9. uri v sejni sobi št. 211 na UL FGG, Ljub-
ljana, Jamova c. 2.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% skupne ponudbene vrednosti (brez
DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 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): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo, ki ne odstopa od splošnih do-
ločb ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. november 2002,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe bo v roku 14 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupaj ponujena cena (70%),
– rok plačila (10%),
– popust na uradni cenik za blago izven

specifikacije (10%)
– potrjene reference drugih naročnikov

(7%),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 7. 2002.
UL FGG

Št. 1 Ob-74613
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani Fakul-

tetata za gradbeništvo in geodezijo (skrajša-
no ime UL FGG).

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Jamova
c. 2.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbe za ene-
ga ali več sklopov, ne morejo pa predložiti
ponudbe za del sklopa.

4. Kraj dobave: UL FGG, Ljubljana, Ja-
mova c. 2 .

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dekanat, Ami-
na Nur ali Nada Jamnik, telefon
01/476-85-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
št. 01100-6030708865 (sklic na št. 00
040501) .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: četrtek, 5. sep-
tember 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL FGG (dekanat), Jamova c.
2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, 6. september 2002 ob 8. uri v
sejni sobi št. 211 na UL FGG, Ljubljana,
Jamova c. 2.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti .

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): pogodba
o skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kdo je nosilec.

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, ki ne odstopa od splošnih do-
ločb ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 12. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
bo v roku 14 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (55%),
– popolnost ponudbe (15%),
– kakovost opreme (15%),
– garancijska doba (15%).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 7. 2002.
UL FGG

Ob-74631
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

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

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

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

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

cijo in dodatne informacije: nabavna služ-
ba, Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, Ljub-
ljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 9. 2002 z
jutranjo pošto ali do 4. 9. 2002 osebno do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2002 ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, velika sejna soba, stavba
C, Zaloška 2, Ljubljana.

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

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
24. 5. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 11010/01 Ob-74658
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebnih, kombiniranih in terenskih vozil
v ocenjeni vrednosti 40,000.000 SIT (brez
DDV).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati za celoto ali po
posameznih sklopih.
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4. Kraj dobave: Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, 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 dokazi-
lom 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 20.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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 22. 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
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 dni od izstavitve fakture.

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 splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, dobavni rok 20%, plačilni rok 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Ob-74664
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

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

2a, tel. 03/42-01-000, faks
03/54-85-023.

3. (a) Vrsta in količina blaga: blago;
merilni transformatorji 110 kV:

– 24 kom kombinirani TT in NT,
– 9 kom TT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
da, sprejemljive so ponudbe za posamezen
sklop ali celoto.

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

zaključka ali trajanje dobave: 6 mesecev
od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-000, v sobi 408/IV oziroma
405/IV, dodatne informacije pa pri Milanu
Vižintin, tel. 42-01-301.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT (skupaj z
DDV) na transakcijski račun
06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002 ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe ali depozit na
transakcijski račun, bančna garancija za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: dolo-
čeni v pogodbi.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu: Elektro Celje, d.d., Mila-
n Vižintin, univ. dipl. inž. el., tel. 42-01-301.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Elektro Celje, d.d., Celje

Št. 400-06-4/2002 Ob-74673
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
specialne računalniške opreme – strež-
nika za računanje meteorološkega mo-
dela “Aladin“.

(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: 1 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. 01/478-44-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan. Pogoj za pridobitev razpi-
sne dokumentacije (CD s programsko ko-
do) je s strani pooblaščenega predstavnika
ponudnika podpisana.

Izjava o omejeni uporabi in nerazširjanju
priložene programske opreme. Obrazec iz-
jave lahko potencialni ponudniki prejmejo
na Agenciji RS za okolje, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, II. nadstropje, soba 201 ali jo
naročijo po telefonu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko
18-10995-7141998-00000002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2002 ob 10. uri, Agencija RS za oko-
lje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti parafiran in žigosan
vzorec bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (priloga H razpisne
dokumentacije) v skladu z Navodili o vrstah
finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v
postopkih javnega naročanja in Izjavo ban-
ke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran
za izvedbo javnega naročila in bo sklenjena
pogodba, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti najkasneje v 5 dneh po
sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost
pogodbe.
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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
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo.
Ponudbena 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 6. 12. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 25. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanega blaga,
– preseganje zahtevane hitrosti izvajanja

modela in
– garancijski rok.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: potencialni ponudniki bodo prejeli
razpisno dokumentacijo ob predložitvi s stra-
ni pooblaščene osebe ponudnika podpisa-
ne Izjave o omejeni uporabi in nerazširjanju
priložene programske opreme, ki jo bodo
prejeli na naslovu naročnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo

Agencija RS za okolje

Št. 2/02 Ob-74686
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za transfuzijsko medicino.
2. Naslov naročnika: Šlajmerjeva 6,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sistem

računalniškega strežnika (Cluster) 1
kos.

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

4. Kraj dobave: ZTM, Šlajmerjeva 6,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v pogodbe-
nem roku.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Zavo-
da, dodatne informacije mag. Marko Bresk-
var, tel. 01/54-38-230.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
23. 8. 2002.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002, ob 12. uri v knjižnici
Zavoda, Šlajmerjeva 6, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca ali bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponudbe.

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: mag. Marko Breskvar, tel.
01/54-38-230.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

Št. 025/2002 Ob-74689
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: telekino

in barvni korektor slike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: telekino – 1 kos, sklop B: barvni
korektor slike – 1 kos,.

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 4. 2. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, TV pro-
dukucija, Mateja Duša – faks
01/475-37-40 ali preko interneta na splet-
nem naslovu: http://www.rtvslo.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT z vključenim
DDV na račun RTV Slovenija, pri Agenciji za
plačilni promet, št. rač. 50101-603-45036,

sklic na št. 00 51-634-566 in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja; za po-
nudnike iz tujine pa pri Nova LB d.d. Ljublja-
na, št. računa 900-7100-25946/2, z ozna-
ko predmeta plačila – 025/2002. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 9. 2002
do 14. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj-za razpis-ponudba za raz-
pis št. RTV-025/2002 – Telekino in barvni
korektor slike. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 9. 2002 ob 10. uri v RTV centru,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini
1,500.000 SIT za celotno naročilo, za sklop
A 1,000.000 SIT, za sklop B 500.000 SIT.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg 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: ponudba mora veljati
do 2. 12. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 8. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop A:
· ekonomska cena 50 točk,
· plačilni pogoji 10 točk,
· reference 20 točk,
· tehnična ustreznost 15 točk,
· operativni stroški 5 točk;
– sklop B:
· ekonomska cena 50 točk,
· plačilni pogoji 10 točk,
· reference 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: 21. 6. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 7. 2002.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-74693
1. Naročnik: Javno podjetje “Okolje“ Pi-

ran, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330

Piran, faks 05/61-75-015, e-mail: oko-
lje.jsvo@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: samona-
kladalno vozilo brez prečke s prigraje-
nim dvigalom.

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

4. Kraj dobave: FCO dvorišče naročni-
ka v Piranu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 1. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP “Okolje“
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, kon-
taktna oseba Sivič Vida, tel. 05/61-750-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 7. do
23. 8. 2002 ob delavnikih med 8. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazano na
transakcijski račun 10100-0032414679.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP “Okolje“ Piran, d.o.o., For-
nače 33, 6330 Piran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 8. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
JP “Okolje“ Piran, Fornače 33.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke v višini 5% od ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zaže-
ljen leasing.

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: do 30. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok dobave,
– garancija,
– servis,
– reference,
– finančni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 7. 2002.
Javno podjetje “Okolje“ Piran,

d.o.o., Piran

Ob-74712
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: liofiliza-
tor.

(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 delavnik 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: 20. 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: 21. 8. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
upravne zgradbe Kmetijskega inštituta Slo-
venije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana.

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

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
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 10. 9. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 5398/02 Ob-74713
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks – 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: goriva,

maziva in tehnični plini.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – pogonska goriva – sukcesivni
prevzem na bencinskih servisih,

2. sklop – pogonska goriva – sukcesiv-
na dobava v interne črpalke naročnika,

3. sklop – kurilno olje – sukcesivna do-
bava v rezervoarje naročnika,

4. sklop – utekočinjen naftni plin – suk-

cesivna dobava v tlačne posode naročnika,
5. sklop – olja in masti – sukcesivna do-

bava v poslovne enote naročnika,
6. sklop – tehnični plini – sukcesivna

dobava v poslovne enote naročnika,
7. sklop – utekočinjen naftni plin – suk-

cesivna dobava v 10 l jeklenkah.
Detajli posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse sklope
skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote – ac
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana,
tel.01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Mi-
lan Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839 sklic na šte-
vilko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo:. Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana,

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002 ob 12. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št.108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opre-
deljeno odgovornostjo posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
27. 10. 2002; datum odločitve do 11. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,
– poprodajne storitve in tehnična po-

moč.
Teža in način uporabe meril je podan v

razpisni dokumentaciji
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 7. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest d.o.o.

Št. 5399/02 Ob-74714
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks – 01/51-88-303.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zimska

mehanizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop – tovorno vozilo moči cca
280kW-320kW – 4x4 z zabojnikom in čel-
nim plugom – 1 kos,

2. sklop – tovorno vozilo moči cca
280kW-320kW – 4x4 z zabojnikom in boč-
nim plugom – 1 kos,

3. sklop – naprava za merjenje tempera-
ture vozišča – 3 kos.

Detajli posameznih sklopov so v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik lahko da ponudbo
za en sklop, za dva sklopa ali za vse tri
skupaj.

4. Kraj dobave: poslovne enote – ac
baze v Republika Sloveniji.

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

zaključka ali trajanje dobave: september
2002 – december 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na transakcijski račun pri
NLB št. 02923-0012771839 sklic na šte-
vilko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002 ob 11. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št.108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
manj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– ponudbo lahko predloži skupina izva-
jalcev. Skupina izvajalcev mora predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila z opred-
eljeno odgovornostjo 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 Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora na-
ročniku zagotavljati ustrezno servisno de-
javnost.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
27. 10. 2002; datum odločitve do 11. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,
– poprodajne storitve in
– tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril je podan v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 7. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest d.o.o.

Ob-74733
1. Naročnik: Zdravstveni dom – Osnov-

no varstvo Nova Gorica, Rejčeva ul. 4, 5000
Nova Gorica.

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
dveh transportnih reševalnih vozil.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 30. 10.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom – osnovno varstvo Nova Gorica, Rej-
čeva ul. 4, 5000 Nova Gorica, Vlasta Birsa.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
12. ure, od objave do 19. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.500 SIT, Uprava za jav-
na plačila, Urad Nova Gorica, s podraču-
nom 01284-6030922852.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 8. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom-osnovno var-
stvo Nova Gorica, Rejčeva ul. 4, 5000 No-
va Gorica v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – Ponudba“, s številko objave tega
razpisa in na hrbtni strani označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12. uri, v ZD Nova
Gorica, Rejčeva ul. 4, III. nadstropje – sej-
na soba.

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

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

ZD – Osnovno varstvo Nova Gorica

Št. 2652-25/02 Ob-74776
1. Naročnik: Znanstveno-raziskovalno

središče Republike Slovenije Koper.
2. Naslov naročnika: Garibaldijeva ulica

18, 6000 Koper.
3. Vrsta in količina blaga: tekočinski

kromatograf (črpalka: dvokanalna gradien-
tna črpalka, visokotlačno mešanje mobilnih
faz, ‘’on line’’ razplinjevanje mobilne faze,
pretok do 5ml/min v korakih po
0,001ml/min; termostat za HPLC kolo-
ne, območje od 10° C pod temperaturo
okolice do 80° C, predgrevanje mobilne
faze pred vstopom v HPLC kolono, prostor
za HPLC kolone do 30 cm dolžine; termo-
statiran avtomatski vzorčevalnik, 100
vzorčevalnih mest, uporaba 2 in 6ml vzor-
čevalnih posodic, termostatiranje od 4 do
40° C, nastavljiv volumen injiciranja od 1 do
100µl, možnost nadgradnje za večja injici-
ranja; UVVIS detektor, območje valovnih
dolžin od 190 do 950nm, delo s 5 signali,
neodvisna časovna nastavitev signalov, vgra-
jen filter za avtomatsko verifikacijo kontrole
valovnih dolžin; fluorescenčni detektor,
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ekscitacija od 200 do 700nm, emisija od
280 do 900nm, kontinuirano programirano
zajemanje emisijskih ali eksitacijskih spek-
trov med potekom analize, sledenje analizi
s štirimi različnimi nastavitvami signalov hkra-
ti; računalniška programska oprema, ki
omogoča vodenje instrumenta, zajemanje
in obdelavo podatkov, priklop instrument –
računalnik preko standardiziranega LAN pri-
klopa, vgrajene procedure za testiranje pre-
klopljenega sistema in verifikacijo sistema,
elektronsko vodenje servisnih posegov in
nastalih napak pri delovanju, zgodnje opo-
zarjanje na morebitne iztrošene sklope si-
stema, vgrajen učni program za delo s pro-
gramsko opremo, multi medijsko podprta
pomoč za vzdrževanje sistema in menjavo
osnovnega potrošenega materiala; računal-
niška strojna oprema: najmanj računalnik
s Pentium IV procesorjem, 40GB HDD,
256MB RAM, 17'’ monitor, Laser-Jet tiskal-
nik, Win 2k OS).

Dodatne tehnične zmožnosti: črpalka,
možnost nadgradnje z ventilom za dodatni
par mobilnih faz, možna vgradnja dodatne-
ga spiranja glave črpalke pri uporabi visoko
koncentriranih pufrov, analogni izhod za
merjenje tlaka; termostat za HPLC kolone,
možnost nadgradnje z ventilom za izbiro ko-
lone, povratni tok in čiščenje vzorca na pred-
koloni, vgrajen identifikacijski modul za pre-
poznavo vstavljene kolone; termostatiran
avtomatski vzorčevalnik, programirano
injiciranje, spiranje notranjosti igle med
obratovanjem, možnost dodatnega spiranja
zunanjosti igle, uporaba različnih podstav-
kov za vzorce, avtomatska prepoznava
vstavljenega podstavka za vzorce; UV-VIS
detektor, možnost kasnejše nadgradnje v
detektor z nizom diod za kompletno delo z
UV-VIS spektri, analizo čistosti kromatograf-
skih vrhov in kreiranje spektralnih knjižnic;
fluorescenčni detektor, možna kasnejša
nadgradnja v fluorimeter, izoekscitacijski in
izoemisijski naris za optimizacijo izbire va-
lovne dolžine, računalniška programska
in strojna oprema, možna nadgradnja s
programsko opremo za validiranje analitskih
metod, z dodatnim kontrolnim modulom mo-
goč priklop dodatnih GC in HPLC instru-
mentov na obstoječi računalnik.

4. Kraj dobave: Znanstveno-raziskoval-
no središče Republike Slovenije Koper –
laboratorijska enota: LABS, Zelena ulica 8,
6310 Izola.

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

zaključka ali trajanja dobave: oktober
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva v tajništvu ZRS
Koper, Garibaldijeva ulica 18, 6000 Koper,
tel. 05/66-37-700, faks 05/66-37-710;
dodatne informacije nudita Milena Bučar-Mi-
klavčič (tel./faks 05/64-02-630) in Aleš Li-
pnik (tel. 05/66-37-700, faks
05/66-37-710).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 15. uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Znanstveno-raziskovalno sredi-
šče RS Koper, Garibaldijeva ulica 18, 6000
Koper.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti in označene z napisom: “Ne odpi-
raj ponudba“, številko objave tega javnega
razpisa in navedbo predmeta javnega naro-
čila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2002 ob 13. uri, na naslovu Znan-
stveno-raziskovalno središče RS Koper, Ga-
ribaldijeva 18, 6000 Koper.

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

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

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

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

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

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

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

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi;

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

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

6.1. da ima:
– število dni blokad transakcijskega ra-

čuna v preteklih 6 mesecih do vštevši dne-
va sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca
BON-2 enako 0 ali

– število dni blokad transakcijskega ra-
čuna v preteklih 6 mesecih do vštevši dne-
va sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca
BON-3 enako 0 ali

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

7. da je predložil dokumentacijo za upo-
rabo opreme v angleškem jeziku skupaj s
certifikati o varnosti in da je programska
oprema v angleškem jeziku;

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

kasneje v desetih tednih po podpisu po-
godbe;

10. da nudi naslednje plačilne pogoje:
– 50% v tridesetih dneh po dobavi apa-

rata,
– 50% v šestdesetih dneh po zagonu

aparata.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati:
28. 10. 2002, odločitev bo znana: 29. 8.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnične prednosti,
– servis,
– reference proizvajalca,
– obveznosti z rezervnimi deli,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 7. 2002.
Znanstveno-raziskovalno središče RS

Koper

Št. 252-2/02-3 Ob-74779
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. (a) Vrsta in količina blaga: RTG apa-
rat za pljuča in kosti (po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik mora opremo dobaviti v ce-
loti.

4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (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
predložitev ponudbe iz 8.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, na podračun naročnika št.
01100-6030279058, ki ga vodi Uprava za
javna plačila, Urad Nova Gorica ali gotovin-
sko pri blagajni zavoda.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2002 ob 11.30, v prostorih sejne
sobe upravne službe.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti poleg splo-
šnih pogojev po 41. 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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Št. 260-1/02-3 Ob-74781
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. (a) Vrsta in količina blaga: tehnolo-
ška obnova procesa sterilizacije v cen-
tralni sterilizaciji (po specifikaciji iz razpi-
sne dokumentacije).

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

4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (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
predložitev ponudbe iz 8.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, na podračun naročnika št.
01100-6030279058, ki ga vodi Uprava za
javna plačila, Urad Nova Gorica ali gotovin-
sko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 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).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 2002 ob 11.30, v prostorih sejne
sobe upravne službe.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: 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 (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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Št. 252-1/02-7 Ob-74783
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. (a) Vrsta in količina blaga: obnova
gama kamere (po specifikaciji iz razpisne
dokumentacije).

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

4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (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
predložitev ponudbe iz točke 8.a.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV, na podračun naročnika št.
01100-6030279058, ki ga vodi Uprava za
javna plačila, Urad Nova Gorica, ali gotovin-
sko pri blagajni zavoda

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 8. 2002 ob 11.30, v prostorih sejne
sobe upravne službe.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: 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 (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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/33-01-582).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Ob-74782
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: AC Kozi-
na–Klanec, Srmin–Socerb; nabava opre-
me za AC bazo Kozina.

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

1. krtača za čiščenje predora;
3. priključek za pranje prometnih zna-

kov;
4. kompresor – mobilni;
5. kosilnica ročna (obrezovalnik);
14. kontejner za razsuti tovor.
4. Kraj dobave: AC baza Kozina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 60 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Druž-
be za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 8. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
2002 ob 9. uri, na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

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 500.000 za sklop 1, v višini 20.000
za sklop 3, v višini 81.000 za sklop 4, v
višini 9.000 za sklop 5, v višini 15.200 za
sklop 14. Bančne garancije za resnost po-
nudbe mora biti veljavna 210 dni od datuma
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): 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 180
dni oziroma do 24. 2. 2003 Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 11. 10. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, kjer je naročnik
za postavke 6, 7, 8 in 9, v skladu s prvim
odstavkom 76. člena ZJN -1, izbral naju-
godnješega ponudnika. Drugi javni razpis
za predmetno javno naročilo je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 15. 3.
2002, kjer je naročnik za postavke 2, 10,
11, 12 in 13 v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1, izbral najugodnješega po-
nudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
19. 7. 2002.

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

Št. 1/2002 Ob-74855
1. Naročnik: JGZ Emboplast Koper.
2. Naslov naročnika: Destradijev trg 11,

6000 Koper, tel. 05/62-71-861, faks
05/62-74-922.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
enega hidravličnega stroja za brizganje
termosplastov.

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

4. Kraj dobave: JGZ Emboplast Koper,
Destradijev trg 11, 6000 Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemnljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
datum zaključka dobave je 13. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko prevzamejo zainteresira-
ni ponudniki osebno, po pošti ali po elek-
tronski pošti. Kontaktna oseba za predajo
razpisne dokumentacije je Nada Babič. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo je mogoče dobiti pri Purić
Srđanu ali Turk Dragotu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan med 8. do 14. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
fizično prispeti na naslov naročnika do 9.
ure 5. 9. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JGZ Emboplast Koper, Destra-
dijev trg 11, 6000 Koper. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprtem ovitku na katerem
morajo biti na prednji strani navedeni naslov
naročnika, navedbo predmeta razpisa ter
označba “Ne odpiraj – ponudba – brizgalni
stroj“, na zadnji strani ovitka pa mora biti
naveden polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 9.
2002 ob 12. uri v sejni sobi JGZ Emboplast
Koper, Destradijev trg 11, 6000 Koper.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 100%
plačilo v roku 30 dni od datuma zapisnika o
zagonu brizgalnega stroja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): če bo po-
nudbo predložila skupina izvajalcev, naroč-
nik ne bo zahteval, da se povežejo v kakšno
pravno formalno obliko, da bi lahko predlo-
žili skupno ponudbo.

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev,
ki so opredeljeni v 41. do 43.členu Zakona
o javnih naročilih, mora ponudnik izpolnje-
vati tudi vse pogoje, ki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalni rok do kate-
rega mora veljati ponudba je 60 dni, šteto
od dneva odpiranja ponudb, ponudnik lah-
ko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti
ponudbe. Predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 13. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je ekonomsko naju-
godnejša ponudba, kjer se kot merilo upo-
rabita naslednja kriterija:

1. kriterij: cena 90%,
2 kriterij: tehnične prednosti in funkcio-

nalne lastnosti 10%.
Merila so natačno razdelana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: se dobijo pri osebah ki so navedene
pod 7.a točko.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

JGZ Emboplast Koper

Ob-74856
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-7276, faks
01/432-10-76.

3. (a) Vrsta in količina blaga: adaptaci-
ja kuhinje (dobava opreme in izvedba
gradbeno- obrtniških del).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora sam ali skupaj s podizvajalci
ponuditi dobavo opreme in izvedbo gradbe-
no-obrtniških del po načelu funkcionalni
ključ v roke.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabavna služ-
ba, Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 5, Ljub-
ljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
pri UJP: Onkološki inštitut Ljubljana,
01100-6030277797, s pripisom “Javni raz-
pis za adaptacijo kuhinje“.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 9. 9. 2002 z
jutranjo pošto ali do 10. 9. 2002 osebno
do 9. ure.

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Onkološki inštitut Ljubljana

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

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 34404/8/2002-5 Ob-74759
Naročnik Občina Trbovlje, Mestni trg 4,

1420 Trbovlje, v skladu s 77. členom Zako-
na o javnih naročilih – 1 (Ur. l. RS, št.
39/00, popr. 102/00) objavlja svojo odlo-
čitev, da je zavrnil vse ponudbe, ki so pri-
spele na javni razpis o oddaji gradnje: “mo-
dernizacija LC Trbovlje–Dobovec–Radeče,
odsek LC št. 423370 vas Dobovec, LC št.
423380 Ključevica–Radeče, LC št.
423330“, objavljen v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 14. 6. 2002, pod št.
40306-2-227/02.

Občina Trbovlje

Razveljavitev

Št. 66004-001/2001-12 Ob-74949

Občina Benedikt razveljavlja javni razpis
za oddajo naročila po odprtem postopku,
št. 66004-001/2001-7 za rekonstrukcijo
kulturnega doma v Benediktu, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 63 z dne
19. 7. 2002, Uradne objave, stran 5139.

Naročnik bo izvedel nov javni razpis za
razpisana gradbena dela predvidoma v za-
četku avgusta 2002.

Občina Benedikt

Razveljavitev

Št. 344-04/01 Ob-75025

Naročnik Občina Moravske Toplice raz-
veljavlja javni razpis za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika za investicijo: Ureditev lokal-
ne ceste LC 269070 Murska Sobota–Ivan-
ci, odsek Noršinci–Lukačevci–Mlajtinci, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne
19. 7. 2002, Ob-74249.

Občina Moravske Toplice

Popravek

Št. 86/02 Ob-74605

V javnem razpisu pod št. Ob-73953, za
izgradnjo večnamenske dvorane v Bukov-
cih, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
60-61 z dne 12. julija 2002, se popravijo
naslednje točke:

2. Naslov naročnika: Markovci 43, 2281
Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.

7. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Markovci, Mar-
kovci 43, 2281 Markovci, Janko Širec in
Mateja Milošič, tel. 02/788-88-80.

Občina Markovci

Popravek

Ob-75028

V javnem razpisu za gradnjo kanalizacije
v Boštjanovi ulici v Lescah, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 52 z dne 14. 6. 2002,
Ob-72130, se naslednje točke popravijo in
se pravilno glasijo:

6. Datum predvidenega začetka in
končanja ali čas izvedbe: od oktobra
2002 do decembra 2002.

8. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 8. 2002 do
12. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 13. uri, mala sejna
soba Občine Radovljica.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predviden datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe do 31.
9. 2002.

Občina Radovljica

Št. 01/2002 Ob-74610
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Cesta 4. julija

106, 2241 Sp. Duplek, tel. 02/681-41-01.
3. Opis in obseg gradnje: izgradnja

vrtca pri Osnovni šoli Duplek z rekon-
strukcijo kuhinje in kotlovnice v šoli ter
izgradnja čistilne naprave za potrebe šo-
le in vrtca; oddaja delov ali sklopov ni pred-
videna.

4. Kraj izvedbe: Sp. Duplek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek 1. 9.
2002, dokončanje do 1. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinski urad
občine Duplek, Milena Ropoša.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na voljo v občinskem uradu
občine Duplek od 26. 7. 2002 do 12. 8.
2002.V tem času je možno tudi pregledati
projektno dokumentacijo za gradnjo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno plačati 5.000 SIT, ki jih pre-
vzemnik razpisne dokumentacije plača na
transakcijski račun občine Duplek pri Banki
Slovenije št. rač. 01226-010008522.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 19. 8. 2002 do 12. ure na
naslov Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241, Sp.Duplek, označeno na način, kot
je to določeno v razpisni dokumentaciji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 8. 2002
ob 10. uri v prostorih občinskega urada
občine Duplek.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti del.Garancija mora veljati do
22. 9. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 60 dni po potrditvi
situacije, ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša: naročnik bo sklepal
pogodbo le z enim ponudnikom.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 23. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– referenca 10%,
– rok plačila 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ostale informacije o javnem naročilu
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

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

Občina Duplek

Št. 351-30/00 Ob-74634
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
Kulturnega doma Metlika – III. faza
(gradbeno-obrtniška in instalacijska de-
la).

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je iz-
delan.

4. Kraj izvedbe: Metlika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 5. 9. 2002
do 15. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Metli-
ka, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Jakša An-
dreja, 07/306-31-00, faks 07/363-74-02,
vsak delovnik od 8. do 14. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno), na TRR 01273-0100016016,
sklic 00 714-19929.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Metlika, Mestni trg 24.

Ponudba mora biti označena z: “Ne od-
piraj – Ponudba za Kulturni dom Metlika- III.
faza“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 8. 2002 ob 12. uri, v pisarni Občine
Metlika.

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

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

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

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

še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 2. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena = 85 točk (po formu-

li),
– plačilni pogoji = 0–10 točk,
– reference = 0–5 točk.
Skupno največje možno število točk po

vseh merilih znaša 100 točk. Podrobneje v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Občina Metlika

Št. 403-43/01-01 Ob-74670
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 7,

3330 Mozirje, tel. 03/839-33-00, faks
03/839-33-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste LC Mozirje – Šmi-
hel – Planinska ravna.

(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: Občina Mozirje, nase-
lje Šmihel.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: spomladi leta
2003, dokončanje v 10 mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Konstrukta in-
ženiring Celje d.o.o., Vrunčeva 7, 3000 Ce-
lje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na TRR št.
06000-0057904158 pri Banki Celje d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mozirje, tajništvo – II. nad-
stropje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2002 ob 13. uri Občina Mo-
zirje, sejna soba – II. nadstropje, Savinjska
cesta 7, 3330 Mozirje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se bo financiralo iz proračuna RS in
proračuna Občine Mozirje.

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 izvajalci ozi-
roma skupina izvajalcev.

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 investitorja v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe. Predvideva se skle-
nitev pogodbe v roku 1 meseca od odpira-
nja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: detajlno
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Občina Mozirje

Št. 34404-9/02 Ob-74827
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail luka.picej@lasko.si.

3. Opis in obseg gradnje: obnovitvena
dela na odseku LC 200170 z ureditvijo
križišča v naselju Brezno.

4. Kraj izvedbe: Brezno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 30
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na transakcijski račun Občine La-
ško, št. 01257-0100003220.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. septembra 2002
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: tajništvo oddelka za
GJS, okolje in prostor, Občina Laško, Me-
stna ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 2. septembra 2002 ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku od 60 do 90 dni.

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

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

1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
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2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,

3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila,

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve in poslov-
ne obveznosti do svojih partnerjev v skladu
z veljavnimi predpisi v RS,

5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom,

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da je predložil BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali Podatke iz bilance uspeha in
Podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3); in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev,

8. da ponudnik ni dal zavajajoče podat-
ke,

9. da nudi od 60 do 90-dnevni plačilni
rok,

10. da za resnost ponudbe nudi nasled-
njo vrsto finančnega zavarovanja: bančno ga-
rancijo v višini 10% ponudbene vrednosti,

11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

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

12. Opcija ponudbe 31. 10. 2002.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2002, predvideni datum o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe je 16. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbena cena: 70%
– 35% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC – ponudbena cena, VC – najvišja

cena, NC – najnižja cena
– 35% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC – povprečna cena
PC – ponudbena cena

Reference ponudnika: 15%
0 – jih nima, ni priložil(se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive

2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične priložena so priporočila

Rok izvedbe: 10%
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povT/PT-1) x 8
povT – povprečen čas izgradnje
PT – ponujen rok izgradnje

Finančna usposobljenost (bonitete, pla-
čilna sposobnost): 5%

0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni

1 – slabe (čista izguba, neporavnane ob-
veznosti)

3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-
bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)

5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)

Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-14,
med 7. in 9. uro, do 28. 8. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Občina Laško

Št. 35205-0016/98-02 Ob-74844
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,

Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-00, faks 01/831-81-19.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vzporednega vodovoda DN 400 Iverje –
Kamnik, odsek IV in III.

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

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

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

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 20. 9.
2002, izvedba 90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kam-
nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-44 ali 01/831-81-32; kontak-
tna oseba: Franc Resnik, univ. dipl. inž. str.
ali Aleš Škorjanc, univ. dipl. inž. gr.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na TRR Občine Kamnik, št.
01243-0100002257, z navedbo “Plačilo
RD – izgradnja vodovoda Iverje – Kamnik“.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2002 ob 11. uri, Občina Kam-
nik, Glavni trg 24, sejna soba št. 17/P.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejav-
nosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 9. 2002, predvideni datum odločitve
5. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju zahtevanih pogojev bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Kamnik

Št. 7/2002 Ob-74857
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

Ljubljana, tel. 01/420-17-00, telefaks
01/420-17-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokonča-
nje del v upepeljevalnici in poslovilni dvo-
rani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2002 –
31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: tajništvo, Na-
taša Mehle.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; SKB, d.d.
50100-620-128 03100-1000003073.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Žale, d.o.o., Ljubljana, Med
hmeljniki 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 9. uri; Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, soba št. 10.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 31. 12. 2002, 17. 9. 2002.

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 7. 2002.
Žale, d.o.o.

Ob-74867
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: izgradnja
primarne kanalizacije v Šentjerneju – ka-
nal 3.

(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 v celoti.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka del je 1. 10. 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 c. 5, 8310 Šentjernej,
Milan Jakše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko prevzamejo v ter-
minu od 29. 7. 2002 do 26. 8. 2002, vsak
delovni dan od 8. do 14. 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.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjernej, Trubarjeva
c. 5, 8310 Šentjernej.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 9.
2002 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, z veljavnostjo 60 dni, v
višini 5% razpisane vrednosti, ki znaša
40,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačil so definirani v obrazcu
pogodbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): kolikor pri
ponudbi, poleg ponudnika nastopajo podiz-
vajalci je potrebno k ponudbi priložiti skle-
njene pogodbe in izjave o medsebojnih po-
ravnanih obveznostih.

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 izvesti vsaj tri dela, ki po
naravi in obsegu ustrezajo razpisanim de-
lom ter kot dokazilo priložiti pisna potrdila
potrjena s strani naročnikov teh del.

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
9. 9. 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 nobene
ponudbe, oziroma bodo pridobljene ponud-
be nepravilne in nesprejemljive, bo v skladu
z 20. členom ZJN-1, izvedel postopek s
pogajanji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Občina Šentjernej

Št.  2/2002 Ob-74880
1. Naročnik: Stolna župnija Ljubljana –

sv. Nikolaj.
2. Naslov naročnika: Dolničarjeva 1,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-42-690, faks
23-42-695, e mail: lj-stolnica@rkc.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: priprava
delovišča – dobava in postavitev grad-
benega odra za restavriranje poslikane-
ga obočnega stropa v ladji ljubljanske
Stolnice – Stolne cerkve sv. Nikolaja v
Ljubljani.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Stolna cer-
kev sv. Nikolaja.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 10. 9. 2002, dokončanje del 45
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko prevzame v Stolnem
župnišču, Dolničarjeva 1, 1000 Ljubljana;
dodatne informacije: Peter Zakrajšek, Dol-
ničarjeva 1, 1000 Ljubljana – vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, tel. 041/653-694.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure ob predložitvi pooblastila
in dokazila o vplačilu stroškov dokumenta-
cije na transakcijski račun naročnika.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 8.000
SIT z nakazilom na transakcijski račun na-
ročnika št. 24200-9004287508 pri Kreko-
vi banki, z namenom nakazila “razpisna do-
kumentacija-oder“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stolna župnija Ljubljana – sv.
Nikolaj, Dolničarjeva 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 8. 2002 ob 13. uri, Stolno župni-
šče, Dolničarjeva 1, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica z menično izjavo v višini 1,500.000
SIT z veljavnostjo do 30. 9. 2002.

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): ni predvi-
dena.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 30. 9.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
30. 8. 2002.

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

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
14. 6. 2002, Ob-71890.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Stolna župnija Ljubljana – sv. Nikolaj
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Št. 351-110/2002 Ob-74893
1. Naročnik: Občina Ajdovščina (dogo-

vor št. 351-52/2002).
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
dvigala, prizidka k zdravstvenemu do-
mu in nove lekarne v Ajdovščini.

(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: Zdravstveni dom Ajdov-
ščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovšči-
na.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta po popisu in varianta na kjuč.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september
2002, zaključek zdravstvenega doma no-
vembra 2003, zaključek lekarne decembra
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ajdov-
ščina, Oddelek za investicije, gospodarstvo
in gospodarske javne službe, Alenka Čadež
Kobol, Damijan Lavrenčič.

(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 enotni za-
kladniški podračun pri Upravi Republike Slo-
venije za javna plačila, št.
01201-0100014597.

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: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 8. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene vred-
nosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvršeno v 60 dneh po prejemu situacije
oziroma računa, skladno z Zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: TRR ponudnika v zad-
njem letu ne sme biti blokiran, čisti dobiček
iz naslova poslovanja ne sme biti negativen,

skupni prihodki iz poslovanja dosegajo 500
milijonov SIT, ter ostali pogoji razvidni iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 11. 2002, 10. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena pogodbenih del – 80

točk,
– kvaliteta izvedbe – 10 točk,
– finančna usposobljenost ponudnika –

10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: informacije za gradbeno obrtniški del
– Sonja Lendvaj, tel. 05/36-63-880, infor-
macije za strojne instalacije – Oskar Birsa,
tel. 05/36-80-520, informacije za elektro
instalacije – Viko Bobek, tel.
05/30-28-870.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 62-63 z
dne 19. 7. 2002, Ob-74389, št.
351-110/2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Občina Ajdovščina

Št. 35102-003/01 Ob-74894
1. Naročnik: Župnijski urad Sv. Antona

Cerkvenjak.
2. Naslov naročnika: Cerkvenjak 1,

2236 Cerkvenjak; tel. 02/703-43-15.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

in protipotresna ojačitev cerkve
Sv. Antona v Cerkvenjaku.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka: 20. 9. 2002 in dokončan-
ja 31. 10. 2002, oziroma čas izvedbe: 40
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Občina
Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkven-
jak; tel. 02/729-57-00, faks
02/729-57-04. Za dajanje vseh dodatnih
informacij je odgovorna oseba Darko Fras.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
TR 01-353-0100010641. Na doklazilu o
vplačilu mora biti navedena davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: sreda, 28. 8. 2002
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak
25, 2236 Cerkvenjak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: sreda, 28. 8. 2002 ob 12. uri v

sejni sobi Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak
25, 2236 Cerkvenjak.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z določili vzorca pogodbe in Zakona
o izvrševanju državnega proračuna.

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

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: nobenih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 3. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
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: 18. 7. 2002.

Župnijski urad
Sv. Antona v Cerkvenjaku

Št. 02/02 Ob-74895
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija in dozidava oddelka za oskrbo
s tekstilom:

– izvedba GOI del po že izvedeni projek-
tni dokumentaciji;

– dobava in montaža dezinfekcijske ko-
more;

– dobava in montaža elektromehanične
dvostebrne dvižne naprave za popravila av-
tomobilov;

– izdelava projekta izvedenih del (PID);
– pridobitev uporabnega dovoljenja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10 mesecev od
sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna boln-
išnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ob pred-
hodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Mar-
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tin Munda, tel. 02/321-25-27, Milan
Večernik, tel. 02/321-23-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 13. uro, do dneva določenega
za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, negotovinsko,
na transakcijski račun št.
01100-6030278185, s pripisom za RD:
Rekonstrukcija pralnice.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2002 ob 12. uri v mali konfe-
renčni predavalnici v 16. etaži Kirurške sto-
lpnice.

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

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

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

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

1. veljavno registracijo za opravljanje de-
javnosti oziroma potrdilo pristojnega dav-
čnega urada, da ni prenehal z opravljanjem
dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, li-
kvidacije ali stečajni postopek ali, da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudb;

3. pisno izjavo ponudnika, dano pod ka-
zensko in materialno odgovornostjo, da v
zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
ni bil kaznovan;

4. potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pri-
stojni davčni urad in carinska uprava; potr-
dilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudb;

5. veljavno dovoljenje pristojnega orga-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila; ponudniki predložijo
odločbo upravne enote za opravljanje de-
javnosti;

6. da je predložil BON-1 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja
in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudni-
kov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran; dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudb;

6.1 da ima:
– število dni blokad transakcijskega ra-

čuna v preteklih 6 mesecih vključno do dne-
va sestavitve obrazca BON-1 enako 0 ali,

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

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa ali,

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;

7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja izvedbo vseh razpisanih

vrst storitev, opredeljenih v celotni razpisni
dokumentaciji, v roku 10-ih mesecev od
datuma podpisa pogodbe. Za izpolnjevanje
tega pogoja morajo ponudniki predložiti tu-
di terminski načrt izvajanja celotne investici-
je;

9. da sprejema plačilne pogoje naročni-
ka. Naročnik bo izbranemu ponudniku pla-
čeval potrjene začasne situacije.

10. da zagotavlja, s strani proizvajalca
oziroma proizvajalcev, pooblaščen in uspo-
sobljen servis za vso dobavljeno opremo
(za dobavljeno in montirano dezinfekcijsko
komoro in elektromehanično dvostebrno
dvižno napravo);

11. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov za opremo iz predhodne točke še naj-
manj deset let po izteku garancijske dobe;

12. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več štiri ure po prejemu obvestila ter maksi-
malno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak za opremo iz 10. točke;

13. da zagotavlja šolanje in usposablja-
nje naročnikovega strokovnega osebja za
opremo iz 10. točke;

14. da ima CE certifikat, s katerim izka-
zuje varnost, kakovost in uporabnost opre-
me iz 10. točke;

15. da nudi garancijo:
– za vso dobavljeno opremo iz 10. toč-

ke najmanj 12 mesecev;
– 20 let za fasado in streho;
– 10 let za solidnost gradnje;
– 5 let za vsa ostala gradbena, obrtniška

in inštalacijska dela in vgrajeno opremo z
izjemo opremo iz 10. točke po izpolnitvi
vseh pogodbenih obveznosti;

16. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 2,000.000 SIT, veljavno do 31.
3. 2003;

17. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti;

18. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 28. 2. 2003, 30. 9.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena vrednost.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost naročila je
250,000.000 SIT z DDV. Sestanek s po-
tencialnimi ponudniki bo dne 12. 8. 2002
ob 11. uri v prostorih vodje službe za os-
krbo in vzdrževanje (zgradba oskrbe in
vzdrževanja). Naročnik bo izbranemu naj-
ugodnejšemu ponudniku oddal v izvedbo

celotno investicijo po sistemu “ključ v
roke“.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: Uradni list RS, št. 62-63 z
dne 19. 7. 2002, Ob-74281.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 093/02 Ob-74909
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 ceste na regionalni cesti R3-655 od-
sek 6643 Dolenja vas – Gotenica – Ko-
čevska Reka od km 2.103 + 1.397.

(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 R3-655 Dolenja
vas-Gotenica-Kočevska Reka.

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

6. Čas izvedbe del: 30 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 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 vnovči
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-
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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 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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 103/02 Ob-74910
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: sanacija
mostu in ceste v območju mostu čez
Koritnico na cesti R1-206/1029 Trenta
Bovec v km 22.050.

(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 R1-206 Trenta –
Bovec.

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

6. Čas izvedbe 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Ministr-
stvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 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 vnovči
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. 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 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 ponud-
nikom 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: 19. 7. 2002

Direkcija RS za ceste

Št. 101/02 Ob-74911
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: most čez
Borovnišnico v Borovnici na
R3-642/1146.

(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 R3-642 Vrhnika
– Podpeč.

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

6. Čas izvedbe del: 120 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 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 vnovči
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:
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– 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
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: 19. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 099/02 Ob-74912
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 ceste R3-697/5514 Nazarje – Gor-
nji Grad.

(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 R3-697 Nazarje
– Gornji Grad.

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

6. Čas izvajanja del: 45 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,

Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 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 vnovči
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. točka 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: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponud-
nikom 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: 19. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 100/02 Ob-74914
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 ceste RT-904/1093 Jezero – Savi-
ca, I. faza od km 1+800 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 RT-904 Jezero –
Savica.

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

6. Čas izvajanja del: 90 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2002 do 9. 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 29. 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 res-
nost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vredno-
sti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči 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. 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 kontrolo
kakovosti.
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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 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: 19. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 104/02 Ob-74915
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: sanacija
podpornega zidu na cesti G2-102/1036
Želin-Sp. Idrija v km 8.600.

(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 G2-102-Želin-Sp.
Idrija.

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

6. Čas izvedbe del: 31. 5. 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 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 res-
nost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vredno-
sti javnega naročila in jo naročnik lahko

vnovči v dobro računa proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vred-
nosti, 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 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 zah-
tev, 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: 19. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 105/02 Ob-74916
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: sanacija
propusta čez potok v Trebiji na
R1-210/1111.

(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 R1-210 Gorenja
vas – Trebija.

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

6. Čas izvajanja del: 10 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972- sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 2002 do 9. 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 2. 9. 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 vnovči
v dobro računa proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vred-
nosti, 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 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-
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dnikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, 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: 19. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 106/02 Ob-74917
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: sanacija
propusta čez potok v Brengovi na cesti
R2-439/1305.

(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 R2-439 Videm –
Senarska.

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

6. Čas izvajanja del: 10 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 po-
ravnajo z virmanom na transakcijski račun,
št. 01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Ministr-
stvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 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 vnovči
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. točke 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 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
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Ob-74926
1. Naročnik: Občina Solčava.
2. Naslov naročnika: Občina Solčava,

Solčava 16, 3335 Solčava, tel.
03/83-92-750.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kotlarne na biomaso Logarska dolina
(gradbeno-obrtna dela) – ocenjena vre-
dnost 45,000.000 SIT z vračunanim DDV.

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

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

4. Kraj izvedbe: Logarska dolina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. (a) Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: pričetek – ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje no-
vember 2002.

(b) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mateja Suhodol-
nik, Rudi Jezernik, tel. 03/83-92-750, Ob-
čina Solčava.

(c) Znesek in način plačila za razpisa-
no dokumentacijo: 25.000 SIT, plačilo na

trans. račun Občine Solčava pri Banki Slo-
venije, 01380-0100019212, namen naka-
zila: razpisna dokumentacija toplovod Lo-
garska dolina.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Solčava, Solčava 16,
3335 Solčava.

9. Datum in čas odpiranja ponudb:
30. 8. 2002 ob 15. uri.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravna ali
fizična oseba ali skupina izvajalcev v sku-
pnem nastopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002, datum
odločitve 16. 9. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Občina Solčava

Ob-74928
1. Naročnik: Občina Solčava.
2. Naslov naročnika: Občina Solčava,

Solčava 16, 3335 Solčava, tel.
03/83-92-750.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
toplovodnega omrežja Logarska dolina
– ocenjena vrednost 110,000.000 SIT z
vračunanim DDV.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obsegsklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: vključno s PZI
in PID dokumentacijo.

4. Kraj izvedbe: Logarska dolina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek – takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje novem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mateja Suho-
dolnik, Rudi Jezernik, tel. 03/83-92-750,
Občina Solčava.

(b) Znesek in način plačila za razpisa-
no dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na
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trans. račun Občine Solčava pri Banki Slo-
venije, 01380-0100019212, namen naka-
zila: razpisna dokumentacija toplovod Lo-
garska dolina.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Solčava, Solčava 16,
3335 Solčava.

9. Datum in čas odpiranja ponudb:
30. 8. 2002 ob 13. uri.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravna ali
fizična oseba ali skupina izvajalcev v sku-
pnem nastopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 10. 2002, datum
odločitve 16. 9. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Občina Solčava

Ob-74930
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-

ja in dozidava Osnovne šole Istrskega
odreda Gračišče.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september 2002
– maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma zahte-
va v sprejemni pisarni Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Kapun;
za dodatne informacije pa Viljana Tončiča,
Samostojna investicijska služba, Verdijeva
6, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure, do vključno 27. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 tolarjev na podra-
čun proračuna občine št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za OŠ Gračišče.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Samo-
stojna investicijska služba, Verdijeva 10,
6000 Koper (sprejemna pisarna).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2002 ob 14. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v Ko-
pru.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o javnih financah je rok plači-
la računa ali situacije 60 dni od prejema.

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: za ugotovitev finančne in
poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval
izkaz ponudnikovih prihodkov od gradenj,
nakatere se nanaša predmet razpisa za zad-
nja tri obračunska leta, mnenje in izkaz bo-
nitete specializirane institucije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be 28. 10. 2002; odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma do 6. 9. 2002.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
14. 6. 2002.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Mestna občina Koper

Št. 40101-07/2002 Ob-74934
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67, faks
01/425-54-71.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Samo-
stan Kostanjevica: sanacija arkadnega
hodnika in gradnja energetskega objek-
ta.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je izvedba investicijskih, vzdrževalnih in

zaščitnih del na spomeniku RS kot nujni
ukrep za postopno trajno zavarovanje in
usposobitev objektov.

4. Kraji izvedbe: Kostanjevica na Krki –
samostan: konstrukcijska obnova arkadne-
ga hodnika, gradnja energetskega objekta
z ukinitvijo obstoječega

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
2 meseca po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za
kulturno dediščino, Beethovnova 2, 1000
Ljubljana. Kontaktni osebi Igor Peršolja, tel.
01/234-31-23 ali 031/286-750, za tehnič-
ni del in Alenka Kuševič za postopkovni del
JR, tel. 01/252-28-70, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

(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: 26. 8. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija Ministrstvo
za kulturo, Uprava RS za kulturno dedišči-
no, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 2002 ob 13. uri, v sobi direktorja
Uprave RS za kulturno dediščino, Kongre-
sni trg 1, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navodi-
lih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

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 je 26. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, tehnični del ponudbe 30%.
Podrobnejša razdelava ocene ponudb je
razvidna v navodilih ponudnikom.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Igor Peršolja, tel. 01/234-31-23 ali
031/286-750 in Alenka Kuševič, tel.
01/252-28-70.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodnega razpisa ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 08/02 Ob-74941
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalno
kanalizacijsko omrežje območja Gaberk
– II. faza.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek 13. 9. 2002, rok dokončanja – kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Nataša Ribizel Šket, tel.
03/896-11-70, faks 03/896-11-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 16.000 SIT + 20% DDV – vir-
mansko nakazilo na TR št.
02426-0012997176 – sklic na št. 161.

8. (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: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnica Nataša Ribizel Šket.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37 b, 3320 Velenje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 411-01-26/02 Ob-74947
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.

3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
R1-221/1221 Trbovlje - Hrastnik od km
8100 do 8300.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 45
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hra-
stnik, kontaktna oseba je Janez Kraner.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2002, ob 14. uri, Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, sejna soba.

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: Zakon
o javnih financah.

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:

– možnost financiranja, odloga plačila,
– izpolnjevanje kadrovskih zmogljivosti

po ZJN-1,
– navedba opreme in njena zasedenost.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnične prednosti,
– kakovost,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Občina Hrastnik

Št. 411-01-25/02 Ob-74948
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.

3. (a) Opis in obseg gradnje: komunal-
na ureditev Obrtne cone Ob Bobnu –
II. faza - prilagoditev uvoza, oporni zid.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 45
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hra-
stnik, kontaktna oseba je Janez Kraner.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2002, ob 12. uri, Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, sejna soba.

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: Zakon
o javnih financah.

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:

– možnost financiranja, odloga plačila,
– izpolnjevanje kadrovskih zmogljivosti

po ZJN-1,
– navedba opreme in njena zasedenost.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnične prednosti,
– kakovost,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Občina Hrastnik

Št. 107/02 Ob-75026
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
križišča Suha na cesti R1-210 odsek
1078 od km 0,720 do km 0,770.

(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 R1-210 Škofja
Loka–Jeprca.

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

6. Čas izvajanja del: 25 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 transakcijski račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 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 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
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: 22. 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

Zavrnitev vseh ponudb

Ob-74834

Na podlagi 77. člena ZJN-1, je naročnik
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., zavrnil vse ponudbe ponudni-
kov, ki so pravočasno prispele na javni raz-
pis po odprtem postopku za izdelavo pro-
jektov in izvedbo sanacije objektov na AC
Arja vas–Vransko, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29-30 z dne 5. 4. 2002
(Ob-66933).

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Preklic

Št. 640-02-9/2002 Ob-74939

Preklicujemo objavo razveljavitve javne-
ga razpisa za oddajo naročila storitve ko-
penskega transporta po odprtem postopku
po prilogi 1-A – ZJN-1 (obrazec ZJN-12.S),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62-63
z dne 19. 7. 2002, Ob-74450, za storitev:
opravljanje prevozov učencev za OŠ Loka
Črnomelj in OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ
Dragatuš, OŠ Vinica ter OŠ Stari trg ob
Kolpi za šolsko leto 2002/2003.

Občina Črnomelj

Preklic

Št. 640-02-9/2002 Ob-74940

Preklicujemo objavo javnega razpisa za
oddajo naročila storitve kopenskega tran-
sporta po odprtem postopku po prilogi 1-A
– ZJN-1 (obrazec ZJN-12.S), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 62-63 z dne 19. 7.
2002, Ob-74456, za storitev: opravljanje
prevozov učencev za OŠ Loka Črnomelj in
OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš,
OŠ Vinica ter OŠ Stari trg ob Kolpi za šol-
sko leto 2002/2003.

Občina Črnomelj

Popravek

Št. 43-30/2002/5 Ob-74952

V javnem razpisu za izvajanje storitev re-
dnega pogarancijskega vzdrževanja strojne
opreme Centra Vlade RS za informatiko,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 59 z dne 5. 7.
2002, Ob-73370 se popravijo:

1. Navodila ponudnikom – 4.10.2.3.
točka: Ponudba in predračun – Prvi odsta-
vek pod navedeno točko se dopolni s po
pomoti izpadlim besedilom tako da sedaj
pravilno glasi:

Ponudba mora obsegati vse storitve, ki
so predmet posameznega sklopa javnega
razpisa. Ponudnik v predračunu navede ce-
no mesečnega pavšala za posamezen
sklop, pri čemer ponudnik razdeli pav-
šalni znesek po odstotkih na posamez-
ne sestavine seznama opreme ponuje-
nega sklopa. Za sklop št. 5 pa mora poleg
skupne vrednosti sklopa navesti tudi vre-
dnosti za podsklopa št. 5.1. in 5.2.

2. 12. člen pogodbe s spremeni tako,
da se pravilno glasi:

Pogodba velja od dne, ko jo podpišeta
obe stranki in je sklenjena za obdobje treh
let oziroma do sklenitve nove pogodbe na
podlagi naslednjega javnega razpisa za po-
dročje, v katerega sodijo storitve predmet-
ne pogodbe.

3. Datum oddaje ponudb se prstavi na
torek, 20. 8. 2002 ob isti uri, prav tako se
na isti dan prestavi odpiranje ponudb.

Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko
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Ob-74607
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Občina Gornji Pet-

rovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
tel. 02/556-90-00, faks 02/556-90-07.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz osnovno-
šolskih otrok OŠ Gornji Petrovci v letu
2002/2003.

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.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Gornji
Petrovci.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: iz-
delava variantnih ponudb ni možna.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2002/2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Pet-
rovci, tel. 02/556-90-00, faks
02/556-90-07, kontaktna oseba je Biserka
Kuronja.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure do roka za oddajo po-
nudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
19. 8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 11. v sejni sobi
Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je najmanj 30 dni.

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: podani v razpisni doku-
mentaciji.

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, vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
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 z izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od datuma odpiranja ponudb, odlo-
čitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta pred-
vidoma do 22. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 80%,
– plačilni pogoji – 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 7. 2002.
Občina Gornji Petrovci

Št. 2 Ob-74624
1. Naročnik: Občina Dobrova – Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel.
01/364-22-10.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redno vzdrževa-
nje in varstvo javnih poti in nekategorizi-
ranih cest, ki zajema vzdrževalna dela
za ohranjanje cest v dobrem stanju, vzdr-
ževalna dela za zagotavljanje prometne
varnosti in prevoznosti cest, nadzor nad
stanjem cest in njihovega varovalnega
pasu, vzpostavitev prevoznosti cest ob
naravnih in drugih nesrečah, ter druga
dela v skladu z razpisno dokumentacijo
(sklic: priloga 1A; številka kategorizacije 1;
predmet storitve vzdrževanja in popravila).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se v dveh sklopih: 1. zemeljska dela
in 2. asfaltna dela.

5. Kraj izvedbe: javne poti in nekatego-
rizirane ceste v Občini Dobrova – Polhov
Gradec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 20. 9. 2002
do 31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Do-
brova – Polhov Gradec, tel. 01/36-42-210,
razpisno dokumentacijo dvignete v tajništvu
občine pri Tadeji Plestenjak, dodatne infor-
macije pri Borisu Krnjajiču.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 18. 7. 2002,
od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do
12. ure, v tajništvo Občine Dobrova – Pol-
hov Gradec.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobrova – Polhov Gra-
dec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Do-
brova. Ponudba mora biti označena na na-
slednji način “Ne odpiraj – Ponudba JR,
Redno vzdrževanje in varstvo javnih poti in

nekategoriziranih cest v Občini Dobrova –
Polhov Gradec”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se začne
3. 9. 2002 ob 10. uri, v prostorih Občine
Dobrova – Polhov Gradec, Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo izvedena dela plačeval po začasnih
situacijah, potrjenih s strani nadzora v 60
dneh po potrditvi.

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: po 41., 42., 43. členu
ZJN-1 in opredeljeno v razpisni dokumenta-
ciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih cestah (ZJN), odlok o
občinskih cestah v Občini Dobrova – Pol-
hov Gradec (Ur. l. RS, št. 49/02) in ostalimi
pozitivnimi predpisi RS, ki urejajo predmet
javnega naročila.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maksimum 30 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba:

– ponudbena cena: 85%,
– reference na področju dela ki je pred-

met javnega naročila: 10%,
– plačilni pogoji ugodnejši od razpisanih

v 12 točki: 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 7. 2002.
Občina Dobrova – Polhov Gradec

Št. 3 Ob-74625
1. Naročnik: Občina Dobrova – Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel.
01/364-22-10.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redno vzdrževa-
nje, zimska služba in varstvo občinskih
cest, ki zajema vzdrževalna dela za ohra-
njanje občinskih cest (lokalnih cest in
javnih poti) v dobrem stanju, vzdrževal-
na dela za zagotavljanje prometne var-
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nosti in prevoznosti občinskih cest, nad-
zor nad stanjem občinskih cest in njiho-
vega varovalnega pasu, vzpostavitev
prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah, ter druga dela v skladu z raz-
pisno dokumentacijo (sklic: priloga 1A;
številka kategorizacije 1; predmet storitve
vzdrževanja in popravila).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se v celoti brez sklopov.

5. Kraj izvedbe: lokalne ceste in javne
poti po priloženem seznamu na območju
Občine Dobrova – Polhov Gradec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2003
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Do-
brova – Polhov Gradec, tel. 01/36-42-210,
razpisno dokumentacijo dvignete v tajništvu
občine pri Tadeji Plestenjak, dodatne infor-
macije pri Borisu Krnjajiču.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 7. 2002,
od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 8. 2002 do
12. ure, v tajništvo Občine Dobrova – Pol-
hov Gradec.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobrova – Polhov Gra-
dec Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Do-
brova. Ponudba mora biti označena na na-
slednji način “Ne odpiraj – Ponudba JR,
Redno vzdrževanje, zimska služba in var-
stvo občinskih cest v Občini Dobrova – Pol-
hov Gradec”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se začne
5. 9. 2002 ob 10. uri, v prostorih Občine
Dobrova – Polhov Gradec, Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, 1356 Dobrova.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo izvedena dela plačeval po začasnih
situacijah, potrjenih s strani strokovnega
nadzora v 60 dneh po potrditvi.

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: po 41., 42. in 43. členu
ZJN – 1 in opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o javnih cestah (ZJN) odlok o
občinskih cestah v Občini Dobrova – Pol-

hov Gradec (Ur. l. RS, št. 49/02) in ostali
pozitivni predpisi RS, ki urejajo predmet jav-
nega naročila.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
maks. 30 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba:

– ponudbena cena: 85%,
– reference na področju izvajanja del, ki

so predmet javnega naročila: 10%,
– plačilni pogoji ugodnejši od razpisanih

v 12 točki: 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 50 mio SIT.

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

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

Občina Dobrova – Polhov Gradec

Št. 8/02 Ob-74633
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, tel. 02/48-29-99, faks
02/748-29-98.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zaščita kakovosti
podtalnice Dravskega in Ptujskega po-
lja – priprava projektne in investicijske
dokumentacije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba velja za celotno uslugo in v nobe-
nem primeru za posamezne sklope.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj, Ob-
čina Hajdina, Občina Markovci, Občina Go-
rišnica in Občina Kidričevo.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek izvedbe september 2002, predvideno
dokončanje del avgust 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva na Mestni ob-
čini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj v tajništvu
Oddelka za gospodarsko infrastrukturo in
okolje, soba 36/II. Dodatne informacije so
na voljo v Komunalnem podjetju Ptuj d.d.,
na tel. 02/780-54-60, pri mag. Jerneju
Šömnu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
dan med 8. in 14. uro, ob sredah med 8. in
16. uro, ob priložitvi dokazila o plačilu razpi-
sne dokumentacije. Zadnji rok za dvig razpi-
sne dokumentacije je 9. avgust 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TR NLB Ko-
munalnega podjetja Ptuj d.d., št.
02150-0010743422.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo

ponudbe, ki bodo dostavljene na naslov na-
ročnika najkasneje do ponedeljka 26. avgu-
sta 2002, do 14. ure, ne glede na način
dostave.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, po pošti, v vložišče ali osebno
v tajništvo Oddelka za gospodarsko in-
frastrukturo in okolje soba 36/II.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek 27. avgust 2002 ob 12. uri, v
mali sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan, kot del ponudbe, predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe sklenjene med člani skupnega
nastopa (joint venture ali konzorcij), iz kate-
re je razvidno, kdo je nosilec posla in odgo-
vornosti posameznih izvajalcev za izvedbo
javnega 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: a) dokazilo, da je re-
gistriran pri pristojnem organu države v ka-
teri ima sedež (registrsko sodišče) oziroma
priglasitveni list, ki je na dan odpiranja po-
nudb star največ 3 mesece; b) potrdilo
okrožnega sodišča, da proti ponudniku ni
vložen predlog za začetek postopka prisilne
poravnave, ne predlog za začetek stečajne-
ga postopka in ne predlog za začetek likvi-
dacijskega postopka (priložiti dokument); c)
podatki o boniteti poslovanja (potrjen BON
1 in BON 2 ali BON 3, mlajši od 30 dni;
podjetja ki so odprla transakcijske račune
pri bankah, namesto obrazca BON 2 prilo-
žijo enakovreden obrazec izdan s strani po-
nudnikove banke. Fizične osebe oziroma
samostojni podjetniki morajo predložiti po-
trdilo banke, pri kateri imajo odprt žiro ra-
čun, o povprečnem mesečnem stanju sred-
stev na žiro računu za obdobje zadnjih šest-
ih mesecev pred oddajo ponudbe); č) potr-
dilo davčnega organa o poravnavi davčnih
obveznosti in prispevkov, določenih z zako-
nom; d) podatki o letnem prometu (izključ-
no za izdelavo projektne in investicijske do-
kumentacije); e) dokazila o referencah (za
projektiranje vodovoda, čistilnih naprav in
kanalizacije, za izdelavo investicijske doku-
mentacije, za izdelavo razpisne dokumenta-
cije po PRAG-u – http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/tender/gesti-
on/pg/pg_phare_en.pdf, za izdelavo poro-
čil o vplivih na okolje, za izdelavo lokacijske
dokumentacije); f) podatki o uspešni izved-
bi projektne in investicijske dokumentacije,
na podlagi katere je bila izvedba objektov
sofinancirana s strani Phare ali ISPA v zad-
njih petih letih. Obvezno priložiti referenčne
izjave naročnikov.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
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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: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izved-
bo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb 90
dni od zadnjega dneva za oddajo ponudb.
Predvideni datum odločitve je prva polovica
septembra 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji:

a) reference;
b) konkurenčnost ponudbe (cena).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Žni-
daričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, mag. Jer-
nej Šömen, univ. dipl. inž.; tel.
02/780-54-60, e-mail: cistilna@komuna-
la-ptuj.si.

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

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

Mestna občina Ptuj

Ob-74635
1. Naročnik: Center Vlade Republike

Slovenije za informatiko v svojem imenu ter
po poblastilu državnih organov in drugih na-
ročnikov, navedenih v razpisni dokumenta-
ciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000
Ljubljana, faks 01/478-86-49, e-pošta: raz-
pisi.cvi@gov.si, http://www.gov.si/razpisi/.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: gradbena dela
priprave lokacij in namestitve pasivne
kabelske infrastrukture za povezovanje
računalniških omrežij z lastnim materia-
lom in opremo ponudnika.

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 Republike Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: obdobje treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
Republike Slovenije za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana, soba 29; Petra Ro-
zman, ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka
oddaje ponudb, med 10. in 13. uro, ali na
internetu.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade Republike Slove-
nije za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 10.15, v prostorih
CVI, Langusova 4, Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečni obračun storitev, rok plačila 30 dni po
prejemu pravilno izstavljenega računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: naročnik bo iz postopka
izločil ponudnika, ki ne bo izpolnjeval na-
slednjih pogojev:

4.13.1.1 Na poslovnem področju:
1. poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikov,
2. registracija za opravljanje dejavnosti,

ki je predmet javnega razpisa,
3. v zadnjih petih letih pred objavo naro-

čila zoper ponudnika ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni bi-
la izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila,

4. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
1999 dalje,

5. reference ponudnika na razpisanem
področju: ponudnik ima v tekočem in v prej-
šnjem letu sklenjene pogodbe s katerimi
pokriva izvajanje vseh razpisanih storitev iz
specifikacije ter ima najmanj 3 leta delovnih
izkušenj na področju varjenja in meritev op-
tičnih povezav,

6. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih,

7. delovanje ponudnika na razpisnem po-
dročju (vsa razpisana dela) najmanj 3 leta,

8. en dokument, ki dokazuje kakovost
organizacije poslovanja ponudnika.

4.13.1.2 Na finančnem področju
1. proti ponudniku ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe,

2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Sloveni-
je,

3. ni izkazane blokade žiro računa (v
zadnjih 6 mesecih pred objavo razpisa),

4. letna realizacija nad 150 mio SIT,
5. ustanovitveni kapital nad 50 mio SIT,
6. stopnja pokritosti kratkoročnih obvez-

nosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na

podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2001 z upoštevanjem kasnejših – z verodo-
stojnimi listinami izkazanih – zamenjav krat-
koročnih z dolgoročnimi viri sredstev.

4.13.1.3 Kapacitete in opremljenost
Ponudnik mora sam razpolagati razpola-

ga z ustreznimi prostori za opravljanje stori-
tev (lastnimi, najetimi ali drugače v posesti),
ki so predmet razpisa, potrebno opremo in
infrastrukturo za izvajanje storitev (lastno,
najeto ali drugače v posesti). Ponudnik mo-
ra razpolagati z ustrezno infrastrukturo,
opremo, materialom in rezervnimi deli za
opravljanje vse razpisane dejavnosti.

4.13.1.4 Kadri
Vsi pogoji za kadre se nanašajo na la-

stne, redno zaposlene (za nedoločen ali za
določen čas) kadre ponudnika.

1. Najmanj 1n z univeritetno izobrazbo
ustrezne smeri in 5 leti delovnih izkušenj s
področja telekomunikacij ter posebnimi zna-
nji za tehnologije in materiale za telekomu-
nikacije, ki so predmet ponudbe;

2. Najmanj 2 z višjo izobrazbo ustrezne
smeri in skupno 10 leti delovnih izkušenj s
področja telekomunikacij ter posebnimi zna-
nji za tehnologije in materiale za telekomu-
nikacije, ki so predmet ponudbe;

3. Najmanj 8 s srednjo izobrazbo ustrez-
ne smeri in skupno 40 leti delovnih izkušenj
posebna znanja s področja gradbenih in
strojno montažnih del, jakotočnih elektroin-
štalacij, šibkotočnih elektroinštalacij, pola-
ganja in varjenja optičnih inštalacij, polaga-
nja in montaže bakrenih vodnikov tako, da
imajo za vsako od naštetih področij poseb-
na znanja in izkušnje najmanj trije.

Dokazila o posebnih znanjih zaposlenih
so npr. potrdila o šolanjih, izjave principala.
Za ustrezno usposobljenost posameznega
kadra za poznavanje in podporo na strokov-
nem področju šteje tudi izjava organizacije,
za katero je posamezni delavec opravljal
navedena dela z navedbo delovnih izkušenj
na strokovnem področju in delovne dobe
na posameznem področju, ki pa ne sme biti
manjša od 2 let.

6. razpoložljivost kadrov
Ponudnikovi kadri morajo biti zmožni na

podlagi izrednega naročila delo opravljati
izven delavnega časa, ponoči in ob nede-
ljah in praznikih.

7. zoper ponudnikove vodstvene delav-
ce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njihovim po-
slovanjem.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe

bo cena. Najugodnejša ponudba bo tista, ki
bo dosegla najmanjšo ceno po izračunu:
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C = ((Cgmux 80) + (Ceiu x 200) +
+ (Cou x 60) + (Cbu x 120))

Pri čemer je:
C = rezultat cen za obdobje enega me-

seca
Cgmu = cena gradbene in montažne ure

po specifikacijah
Ceiu = cena elektroinštalacijske ure po

specifikacijah
Cou = cena ure izdelave optične pove-

zave po specifikacijah
Cbu = cena ure izdelave bakrene pove-

zave po specifikacijah
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: razpisna dokumantacija je na voljo na splet-
nih straneh naročnika na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v zvezi z
javnim naročilom lahko ponudniki postavljajo
preko informacijskega sistema, dosegljivega na
naslovu: http://www2.gov.si:8000/javnar
/jnvodg.nsf.

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

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

Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko

Št. 26042-5/2002/2-03920 Ob-74654
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 vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava nacio-
nalnega voznega reda in tarifnega siste-
ma za javni linijski avtobusni promet.

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:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
naloge je 30. 4. 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. avgust 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Urad za prometno politiko in
mednarodno sodelovanje, Langusova 4,
1535 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 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.

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

Št. 90005-8/2002 Ob-74684
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priloga I B, točka
27. druge storitve – informacijska poso-
dobitev finančnega poslovanja v zvezi z

izdajanjem podatkov Geodetske uprave
Republike Slovenije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
informacijska posodobitev finančnega po-
slovanja v zvezi z izdajanjem podatkov Geo-
detske uprave Republike Slovenije.

5. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september 2002
do november 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava Repu-
blike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
21. 8. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo za
osebni dvig 2.500 SIT na žiro račun št.
50100-840-061-0006163 18
25127-7141998-00002002 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh.

9. (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: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Nives
Jurcan.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2002 ob 10. uri v sejni sobi
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica za vrednost ponudbe od
5,000.000 do 30,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora razpola-
gati z ustrezno tehnično opremo za oprav-
ljanje naročila in imeti zaposlene delavce z
ustreznimi kvalifikacijami oziroma imeti ose-
bno ustrezne kvalifikacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
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15. 10. 2002, predvideni datum sprejema
odločitve do 31. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena od 0 do 61 točk,
– kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev

od 0 do 20 točk,
– reference vodje projekta in sodelujo-

čih strokovnjakov od 0 do 19 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis je delno ponovljen (prispela
samo ena ponudba).

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 23/02 Ob-74692
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-94-02, telefaks 01/588-94-09.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja rezervo-
arskih kapacitet za utekočinjeni naftni
plin (UNP) na lokacijah Zalog in Koseze
po sklopih:

– lokacija Zalog, Agrokombinatska 59,
Ljubljana;

– lokacija Koseze, Podutiška 99, Ljub-
ljana.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko kandididrajo za naročilo po
posameznih sklopih ali za oba sklopa sku-
paj.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Zalog, Agro-
kombinatska 59 in Koseze, Podutiška 99.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oddaja rezervoar-
skih kapacitet za UNP na lokacijah Zalog in
Koseze za nedoločen čas.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Oddelek za logistiko,
II. nadstropje, soba 211. Dodatne informa-
cije bodo posredovane samo na pisno za-
htevo po faksu 01/588-94-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: “jurij.juren@ener-
getika-lj.si”. Kontaktna oseba je Jurij Juren.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, vsak delovni dan med 8. in 14. uro,
oziroma do vključno datuma odpiranja po-
nudb do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
transakcijski račun Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., št.
17000-0000053775 s sklicem na št.
PDP-23/02. Plačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v Oddelek za logistiko Javnega po-
djetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, 1001 Ljubljana, II. nadstropje,
soba 211.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 8.
2002 ob 11.30 na naslovu: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, prvo nadstropje, sejna
soba področja za distribucijo plina.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 27. 10.
2002.

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): 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:

– finančno stanje;
– izhodiščna najemnina;
– licenca za opravljanje energetske de-

javnosti skladiščenja plinskih goriv;
– tehnične zahteve;
– podpisana izjava o strinjanju z razpisni-

mi pogoji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 10. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 17. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena najemnina – 100%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 117/2002 Ob-74753
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko

podjetje Ljutomer d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunalno-stano-

vanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ormoška
cesta 3, 9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60,
faks 02/584-92-75, elektronski naslov:
ksp.rozmarin.janez@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije za pridobitev

gradbenega dovoljenja (PGD) in pro-
jektne dokumentacije za izvedbo (PZI)
Centralne čistilne naprave v Ljutomeru
(CČN Ljutomer).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja naročila je predvidena v enem
sklopu.

5. Kraj izvedbe: Ljutomer.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe
niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: dokončanje
90 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije:
Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
Anita Balažič (tajništvo), za dodatne infor-
macije Janez Rožmarin, univ. dipl. inž. stroj.,
tel. 02/584-92-72.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva
razpisa te objave vsak delovni dan od
ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
25.000 SIT na transakcijski račun pri Novi
Ljubljanski banki d.d., Divizija Pomurje
Murska Sobota, št. računa
02343-0010579541, ali pri blagajni Komu-
nalno – stanovanjskega podjetja Ljutomer
d.o.o., 9240 Ljutomer, Ormoška cesta 3,
soba blagajne, kjer tudi dobijo potrdilo o
plačilu, vsak delovni dan med 8. in 13. uro.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do torka, 20.
8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalno-stanovanjsko pod-
jetje Ljutomer d.o.o., Ormoška cesta 3,
9240 Ljutomer, tajništvo. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene s pripisom
»Ponudba – ne odpiraj«, z navedbo pred-
meta javnega naročila. Na kuverti mora biti
popoln naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo v torek, 20.
8. 2002 ob 11. uri, na naslovu:
Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer
d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer,
soba št. 6.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: fi-
nančno zavarovanje za resnost ponudbe
(garancija za resnost ponudbe) mora biti
dano v višini 10% ponudbene vrednosti v
obliki bančne garancije prvorazredne banke
s sedežem v državi naročnika, z veljavnostjo
60 dni od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi
mesečnih situacij.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): samostojni
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ponudnik, skupina ponudnikov ali ponudnik
s podizvajalci.

14. 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:

a) reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi treh pro-

jektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
projektu (velikost čistilne naprave nad in vk-
ljučno 9000 PE), v zadnjih petih letih,

– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki so
potrebni za izvedbo javnega naročila;

b) ustrezna finančna sposobnost ponud-
nika:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj dvakratne
vrednosti javnega naročila (z DDV),

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij;

c) rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve pe-
tek, 30. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in ran-
giranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nad-
aljevanju:

– višina ponudbene cene: 70%,
– usposobljenost strokovnega kadra:

20%,
– rok izvedbe javnega naročila: 10%.
Natančen način točkovanja posameznih

meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-

tevanjem točk po vseh treh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk

je najugodnejši.
18. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
19. Datum in številka objave predhod-

nega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 7. 2002.
Komunalno-stanovanjsko podjetje

Ljutomer, d.o.o.

Št. 882 Ob-74764
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh d.o.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: brane.lahajnar@ru-
dnik-zv.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: nadzor EU-kon-

zultanta nad izvajanjem del na opustitvi
pridobivanja uranove rude in ugotavlja-
nje skladnosti z EU normativi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Gorenja vas – Todraž.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: iz-

vajanje strokovnega nadzora EU-konzultan-
ta bo potekalo skladno z izvajanjem del na
terenu.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek stro-
kovnega nadzora nad izvajanjem del na opu-
stitvi pridobivanja uranove rude – dela bo
predvidoma v IV. kvartalu 2002, predviden
zaključek del pa leta 2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Žirov-
ski vrh – Brane Lahajnar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas – Služba investicij.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
upravnega objekta.

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

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 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: zahteva v 6. členu Pogodbe o financi-
ranju Projekta Žirovski vrh med Republiko
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni datum
odločitve je 23. 12. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbo se bo preverilo v skladu z naslednji-
mi merili:

A) Reference podjetja – do 30 točk
– strokovni nadzor zapiranja rudnikov ura-

na v zadnjih 10 letih – 10 točk za vsakega
B) Ponudbena cena – do 70 točk
Ceno se bo preračunalo v točke po na-

slednji formuli:

  minimalna cena x 70
Cena v točkah = ----------------------------------

ponujena cena

Najnižja cena dobi najvišje število točk.
Skupno št. točk A –B: maksimalno 100

točk
Če ponudniki s svojimi kadri ne bodo

izpolnili minimalnih pogojev, naštetih v na-
vodilih ponudnikom, potem bodo izključeni
iz nadaljnje obravnave.

Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvi-
šje število točk po merilih A do B.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.
Rudnik Žirovski vrh, d.o.o., Gorenja vas

Št. 90415-14/2002-4 Ob-74768
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je in Agencija Republike Slovenije za oko-
lje.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34; Agencija Republike
Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pokrovnost tal –
I&CLC2000: izvedba projekta zajema
sprememb pokrovnosti tal iz satelitskih
posnetkov, organizacija delavnice o ažu-
riranju stanja pokrovnosti in izdelava pu-
blikacije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1 sklop.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca, v skladu z zahtevami iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek po uve-
ljavitvi pogodbe, predviden čas dokončanja
pa je 30. maj 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
29. 8. 2002 do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo za
osebni prevzem v višini 5.000 SIT na žiro
račun 50100-840-061-6163 18
25127-7141998-00002002, ali brezplač-
no na spletnih straneh.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 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.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogo
financirata naročnika, delno pa tudi Evrop-
ska unija – Evropska okoljska agencija.

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: ni dodatnih pogojev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2002; predvideni datum odloči-
tve 2. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(do 70 točk), reference izvajalca (do 15
točk), ustreznost projektne skupine (do 15
točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjana Duhovnik, 01/478-49-02,
Nives Jurcan 01/478-49-27.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 110-1/02 Ob-74780
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: Hajdina (Dražen-
ci) – Ptuj; idejni projekt.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: Hajdina – Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 4 mesece po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-

žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 123/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Marjana Po-
točnik, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljub-
ljana, tel. 01/30-94-253, faks
01/30-94-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT stroškov razpi-
sne dokumentacije lahko ponudniki porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265,
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist Druž-
be za državne ceste d.o.o. Ljubljana, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 30. 8. 2002 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 30. 8.
2002 ob 9. uri, na naslovu: Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,200.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 26. 2. 2003. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 11. 10. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: prvi javni razpis za predmetno javno

naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 35 z dne 19. 4. 2002.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
19. 7. 2002.

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

Št. 22/2002 Ob-74793
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanaliazcija d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, tel. 01/58-08-333, faks
01/58-08-302.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov za potrebe Javnega po-
djetja Vodovod - Kanalizacija d.o.o., sto-
ritev 1A, točka 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
storitev iz javnega naročila se odda v celoti.

5. Kraj izvedbe: poslovni servisni objekt
Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija,
Vodovodna 90, Ljubljana, Centralna čistilna
naprava, Cesta v prod 100, Zalog, prostori
skladišča v Klečah, Saveljska c. 1, Ljublja-
na.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je 1. 12. 2002, pogodba se sklene
za dobo enega leta z možnostjo dvakratne-
ga podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JP VO-KA Ljub-
ljana, služba za javna naročila, Vodovodna
90 (Franc Vizjak, Sergeja Slabanja - tel.
01/58-08-333) – dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno telefonsko najaviti.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na TTR:
17000-0000067258 pri SIB banki v zne-
sku 10.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 10. 9. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Vodovod - Ka-
nalizacija Ljubljana, Vodovodna 90 (vloži-
šče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 9. 2002 ob 8. uri v sejni sobi
Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija
Ljubljana, Vodovodna 90.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIt.

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-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: potrdila in dokazila v skla-
du z ZJN-1.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2003, odločitev bo predvidoma
konec septembra 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– ISO certifikat,
– finančna solidnost,
– leta poslovanja,
– povprečna mesečna plača.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 7. 2002.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 44 Ob-74829
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: fizično in tehnič-
no varovanje, številka kategorije 1 in 23.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: poštni objekti v Repu-
bliki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 30. 9. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nančne zadeve, nabavna služba, Peter Ho-
meter.

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

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

9. (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: Pošta Slovenije, Sektor za fi-
nančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2002 ob 10. uri, Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ima registracij za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpi-
sa, da ni pod prisilno upravo, v stečaju,
likvidaciji ali prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njegovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, da ima poravnane vse
davke in prispevke in druge dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi RS,
da ima licenco za opravljanje storitev te-
hničnega varovanja, da ima licenco za
opravljanje storitev fizičnega varovanjada, da
je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima iz-
kušnje in ugled, ter zaposlene, ki so sposo-
bni izvesti pogodbo, da zakon podjetju ne
prepoveduje sklenitev pogodbe, da njego-
vo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno
odločbo ustavljeno, možnosti zamenjave
varnostnika v skladu s 13. členom ZZVO ali
v primeru neizpolnjevanja navodil o varova-
nju, da bo predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v garancijski dobi, da spre-
jema vse pogoje iz razpisne dokumentacije,
da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz
kolektivne pogodbe, da ponudnik zagotovi
stalni daljinski nadzor preko nadzornega
centra. V tem nadzornem centru morajo biti
telefonski in drugi komunikacijski priključki,
na katere se bodo povezovale alarmne cen-
trale Pošte Slovenije namenjeni zagotavlja-
nju povezljivosti in varovanju samo za Pošto
Slovenije. Na njih ne sme biti drugih strank
ponudnika. Število telefonskih priključkov
mora biti določeno v skladu s sprejetimi
standardi za varovanje in zaščito. Telefonski
priključki na nadzornem sistemu morajo biti
opremljeni s standardnimi vmesniki, in po-
vezljivi po standardnih protokolih, tako da je
mogoča uporaba javnih telefonskih priključ-
kov za zagotavljanje povezljivosti med alar-
mnimi centralami na Pošti Slovenije in nad-
zornim centrom, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, koope-
rantov in podizvajalcev, zapadle do dneva
izdaje potrdila, da je izvajalec sposoben do-
baviti in vzdrževati alarmno varnostno teh-
niko znamke ADEMCO in DSC, da ima la-
stni 24 urni dežurni center, ki omogoča pri-
ključitev obstoječih alarmno varnostnih, da
ima na območju, kjer se nahajajo varovani
objekti organizirano 24-urno intervencijsko
službo, ki omogoča takojšnje posredovanje
v primeru sprožitve alarmnega sistema ali
kakršnega koli drugega izrednega dogodka

na varovanem objektu, da ima organiziran
24-urni nadzor nad izvajanjem dela, da so
prihodki od opravljanja storitev enaki ali ve-
čji od petkratnika ponudbene vrednosti za
eno leto, da ni imel v zadnjih 3 mesecih
poslovanja blokiran svoj račun več kot 5
dni, če je pravilno in pravočasno izpolnil
pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb,
če ni dal zavajajoče podatke iz te točke.

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 stori-
tve: Zakona o zasebnem varovanju in obvez-
nem organiziranju varovanja, ZZVO (Ur. l. RS,
št. 32/94 in 9/98), Pravilnika o nadzoru nad
izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in
o obveznem organiziranju službe varovanja
(Ur. l. RS, št. 90/98), Pravilnika o tehničnih
pogojih za pridobitev licence za opravljanje
dejavnosti tehničnega varovanja oseb in pre-
moženja (Ur. l. RS, št. 17/96).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do: 31. 10. 2002. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 6. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
45 točk, reference 20 točk in ISO standard
5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 354-11-17/2002 Ob-74835
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, pro-

stor in energijo
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za oko-

lje, prostor in energijo, Dunajska cesta 48,
Sl – 1000 Ljubljana; tel. 01/478-74-00,
faks 01/478-74-22.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: tehnična po-
moč pri izvedbi projekta: “Saniranje ne-
urejenih odlagališč in starih bremen ter
nadgradnja sistema ravnanja z odpadni-
mi olji”.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: celotno območje Repu-
blike Slovenije.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september 2002
– november 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: svetovalni in-
ženir: Sl consult d.o.o., Kersnikova 6, SI –
1000 Ljubljana, 7. nadstropje, kontaktna
oseba: Iztok Frank, tel. 01/234-00-80, faks
01/234-00-87.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. julija
2002, med 9. in 14. uro, po predhodni
telefonski najavi, do 16. avgusta 2002.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko pred-
ložijo svoje ponudbe najkasneje do 26. av-
gusta 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Dunajska 48, SI – 1000
Ljubljana, 2. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. avgust 2002 ob 10. uri, v veliki
sejni sobi Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, SI – 1000 Ljublja-
na, 2. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od orientacijske vrednosti javnega raz-
pisa.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila na podlagi četrtletnih poročil.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 30. septembra 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. kadrovska zasedba ponudnika ter ka-

drovska zasedba projektne skupine (podiz-
vajalcev) po sklopih – 50%,

2. reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika samo za področje razpisa-
nih del in samo za obdobje zadnjih treh
dopolnjenih in tekočega leta – 30%,

3. ponudbena cena razpisanih del – 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 7. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in

energijo

Št. 640-8/2002 Ob-74838
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

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

3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnov-
nošolskih otrok v Občini Puconci v šol-
skem letu 2002/2003.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponud-
bo za vsako relacijo posebej, sklop relacij
ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Pu-
conci, relacije v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek prevo-
zov je 2. 9. 2002 ter velja za celo šolsko
leto 2002/2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pu-
conci, Puconci 80, 9201 Puconci, kontak-
tna oseba je Dejan Sever.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR Obči-
ne Puconci, 01297-0100012124.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: »Ne odpiraj –
ponudba prevozi učencev v Občini Pucon-
ci«, številko Uradnega lista RS in datuma
objave. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 12. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Puconci.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s 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): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev za ugotovitev finan-
čne, poslovne in tehnične usposobljeno-
sti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritev: v skladu s veljavnimi predpisi.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni. Naročnik bo ponudnika obvestil o odlo-
čitvi najkasneje v roku 14 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du s razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Puconci

Št. 64/725/02-03 Ob-74843
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Občina Dolenjske

Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske
Toplice, tel. 07/384-51-80, telefaks
07/384-51-90.

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:
ponudba mora biti podana za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: Dolenjske Toplice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

sprejemljive so samo variante naročnika.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2002 do 30. 6. 2003 (vse šolske dni po
šolskem koledarju za šolsko leto
2002/2003).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Do-
lenjske Toplice, Majda Gazvoda, tel.
07/384-51-91.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT
(DDV je vključen) je treba nakazati na tran-
sakcijski račun pri Banki Slovenije, št.
01357-0100015780, s pripisom “razpisna
dokumentacija – šolski prevozi”.

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 Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002, ob 12. uri, sejna soba
Občine Dolenjske Toplice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z 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): pravni akt
o skupni izvdbi naročila (pogodba).

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2003, predvi-
den datum odločitve 22. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 7. 2002.
Občina Dolenjske Toplice

Ob-74853
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica
19, Ljubljana.

2. Naslov naročnika: UL, Fakulteta za
matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19,
Ljubljana, faks 01/25-17-281.

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 IP, PGD, PZI za nad-
zidavo objekta Jadranska 21 za potre-
be Fakultete za matematiko in fiziko v
Ljubljani, sklic 1A: 12.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma 1. 10. 2002,
dokončanje ob primopredaji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Šk. Loka,
Viljem Govekar, 041/726-056.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 7. 2002
do 16. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 25.000 SIT je nakazati na
transakcijski račun podjetja Lokainvest
d.o.o.: 07000-0000030645.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo FMF, Jadranska 19,
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 9. 2002 ob 12. uri, na FMF, Jadranska
19, Ljubljana, v seminarski sobi 315/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: dve
bianco menici s pooblastilom za uporabo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od prevzema posameznih
faz projektne dokumentacije.

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): izvajalska
pogodba z glavnim izvajalcem.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 9. 2002, odločitev o sprejemu ponud-
be 16. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena maks 50 točk, reference maks
50 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obstoječa dokumentacija je na raz-
polago v podjetku Lokainvest d.o.o., Kapu-
cinski trg 7, Škofja Loka (obvezna predho-
dna najava) pri Viljem Govekarju,
041/726-056.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za matematiko in fiziko

Št. 019/2002-3 Ob-74861
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov RTV Slovenija.

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

– sklop A: Ljubljana,
– sklop B: Maribor,
– sklop C: Koper.
Sprejemljive ponudbe za celoto ali za

posamezne sklope.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Maribor, Ko-

per.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso možne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: /
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTV Slovenija,
Čufarjeva ul., pri Mariji Elsner, tel.
01/475-41-90, faks 01/475-28-80.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 6. 8. 2002 do
dneva predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 15.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po tel-
efaksu 01/475-28-80 in na podlagi dokazi-

la o vplačilu. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunaj-
ska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(št. razpisa) in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
24. 9. 2002 do 10. ure.

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

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv,
v višini 3,000.000 SIT, veljavna do podpisa
pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 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 Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:  /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– za sklop A (Lj) in sklop C (Kp):
· ekonomska cena rednih storitev za 1 le-

to – 60 točk,
· reference –10 točk,
· ekonomska cena košarice za izredne

primere – 10 točk,
· poslovna zanesljivost ponudnika –

5 točk,
· čas delovanja ponudnika – 5 točk,
· plačilni pogoji – 5 točk,
· število delavcev pri ponudniku – 5 točk;
– sklop B (Mb):
· ekonomska cena rednih storitev za eno

leto – 70 točk,
· reference – 10 točk,
· poslovna zanesljivost ponudnika –

5 točk,
· čas delovanja ponudnika – 5 točk,
· plačilni pogoji – 5 točk,
· število delavcev pri ponudniku – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 45 z dne
24. 5. 2002, št. 019/2002.
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20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 64-4/02 Ob-74889
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Občina Tišina, Ti-

šina 4, 9251 Tišina, tel. 02/539-17-10,
telefaks 02/539-17-11.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B o
javnih naročilih: prevozi šolskih otrok v
Občini Tišina za leto 2002/2003.

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 Tiši-
na.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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 Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina, Mateja Krizmanič Tel-
keš, tel. 02/539-17-10.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih
med 8. in 14. uro.

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

9. (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: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 8. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
občine Tišina, Tišina 4.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa v skladu s
predpisi o izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik skle-
ne pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(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 vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehnič-
nih in drugih pogojih za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, 15. dan od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve, reference ponudnika. Način upora-
be meril in vrednotenje ponudb sta oprede-
ljena 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: 18. 7. 2002.

Občina Tišina

Št. 102/02 Ob-74927
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: redni in glavni pregledi
objektov na glavni h in regionalnih ce-
stah na območju Republike Slovenije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so spremenljive.
7. čas izvedbe: 120 dni po sklenitvi po-

godbe.
8. (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 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2002 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 1% vre-
dnosti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; 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 v celoti financira naročnik iz proračun-

skih sredstev Republike Slovenije za leto
2002 in 2003.

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

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:

– rok dokončanja del na sme biti daljši
od razpisanega,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosesdaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

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

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh pogojev, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji, je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba.

Merila so naslednja:
12.1. Računovodsko finančna in poslov-

na merila (največje število točk: 10)

Osnovni kapital ponudnika
do 50,000.000 SIT 1 točka
nad 50,000.000 SIT 2 točki
Poslovni uspeh ponudnika v letu 2000
ustvaril dobiček 2 točki
ustvaril izgubo 0 točk
Skupni letni prihodki ponudnika
v letu 1998 nad 350.000.000 SIT 1 točka
v letu 1999 nad 350.000.000 SIT 1 točka
v letu 2000 nad 350.000.000 SIT 1 točka
Zagotavljanje kakovosti poslovanja ponudnika
veljaven certifikat kakovosti ISO 3 točke

Ponudnik izpolni obrazec 4.g in predloži
obrazec BON 1 in BON 2 (ali samo BON 3),
revidirano bilanco uspeha ter veljaven certi-
fikat o kakovosti poslovanja.

12.2. Kadrovska zasedenost (največje
število točk: 15)

Odgovorni vodja pregleda
v rednem delovnem razmerju
pri ponudniku 5 točk
Pogodbeno zaposlen
pri ponudniku 2 točki
Pregledovalec
v rednem delovnem razmerju
pri ponudniku 5 točk
Pogodbeno zaposlen pri ponudniku 2 točki

Ponudnik izpolni obrazec 4.e in priloži
fotokopije prijav na ZPIZ oziroma pogodbe
o delu za naveden kader. Upoštevati tudi
Projektno nalogo v točki 1.5.
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12.3. Reference – strokovna priporoči-
la (največje število točk: 30)

Izdelanih ocen nosilnosti objektov na javnih cestah
v zadnjih 3 letih izdelanih
3 ali več ocen 10 točk
v zadnjih 3 letih izdelanih manj
kot 3 ocene 5 točk
Izdelanih ocen stanja nosilnih konstrukcij zahtevnih
objektov (po definiciji ZGO)
v zadnjih 3 letih izdelanih 3 ali
več ocen 10 točk
v zadnjih 3 letih izdelanih
manj kot 3 ocene 5 točk
Izvedenih pregledov cestnih objektov
v zadnjih 3 letih pregledanih
100 ali več objektov 10 točk
v zadnjih 3 letih pregledanih
manj kot 100 objektov 5 točk

Ponudnik izpolni obrazec 4.c in priloži
dokazila v obliki potrdila, kot je prikazan na
obrazcu. Točkovane bodo samo s strani na-
ročnikov potrjene reference.

12.4. Ponudbena cena (največje število
točk: 45)

Točke za ponudbeno ceno se izračuna-
jo po naslednji formuli:

Ti = 45 * (min CPi)2 / CPi2

Ti – točke za ceno ponudbe
min CPi – najnižja ponudbena cena
CPi – ponudnikova ponudbena cena
Ekonomsko najugodnejša ponudba je

ponudba, ki je po merilih v razpisni doku-
mentaciji dosegla največje število točk. V
primeru enakega števila točk je ekonomsko
najugodnejša ponudba tista, ki ima nižjo po-
nudbeno ceno.

18. 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.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Direkcija RS za ceste

Ob-74929
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 4,

6230 Postojna, tel. 05/728-07-00, faks
05/728-07-80, e-mail: obcina@postoj-
na.si..

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov učencev za OŠ Anton Globočnik
Postojna, OŠ Miroslav Vilhar Postojna in
OŠ Prestranek, sklic 1 A / tč. 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki oddajo celovito ponudbo za vse
osnovne šole oziroma relacije, navedene v
razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Po-
stojna.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 30. 6. 2005, čas izvedbe 3 šolska leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Po-
stojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,
kontaktni osebi za dodatne informacije: He-
lena Primc – tel. 05/728-07-21 in Martina
Magajna Gerželj – tel. 05/728-07-23.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska
c. 4, Postojna.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: »Ne odpi-
raj, javni razpis – ponudba za šolske prevo-
ze«.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2002 ob 12. uri, na Občini
Postojna, soba 21/2, Ljubljanska c. 4, Po-
stojna.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti javnega naročila, ki mora biti veljavna
še 30 dni po roku določenem za izdajo
obvestila o oddaji javnega naročila najugo-
dnejšemu ponudniku.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no, skladno s predpisi o izvrševanju prora-
čuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): osnutek prav-
nega akta o skupni izvedbi naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok, Pravilnik o oznakah
in opremi vozil s katerimi se opravljajo pre-
vozi v cestnem prometu, Pravilnik o notranji
kontroli in ostala veljavna zakonodaja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: ponudba mora biti veljavna do

podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 2. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisani dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Občina Postojna

Št.022-1-4/02-15 Ob-74995
1. Naročnik: Občina Hrpelje - Kozina.
2. Naslov naročnika: Hrpelje, Reška ce-

sta 14, 6240 Kozina, tel. 05/68-00-150,
faks05/68-00-180.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B ZJN:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Hrpelje - Kozina. Podrobnejši opis storitev
(po relacijah) se nahaja v razpisni dokumen-
taciji.

4. Če je predvidena oddaja delov in
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov in vse skupaj: ponudni-
ki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo
posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje šolskega oko-
liša OŠ »DBB« Hrpelje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2002/2003.

8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo dobite v sprejemni pisarni Občine Hr-
pelje–Kozina, dodatne informacije: Minka
Kos.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih
ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Občine
Hrpelje - Kozina št. 01235-0100006141.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpe-
lje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

10. Datum, čas, ura in kraj odpiranja
ponudb: 21. 8. 2002, ob 11. uri, v prosto-
rih Občine Hrpelje - Kozina.

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: plači-
lo po opravljenem delu v zakonitem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): v skladu z zako-
nom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po dolačbah razpisne
dokumentacije.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve:da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena, pri prevozu otrok od
doma do šole in nazaj otroci ne bodo kori-
stili postajališč, ki so v posameznih vaseh
izven samega kraja in so namenjena linij-
skemu prometu (Hotična, Velike Loče, Ore-
hek, Povžane, Nasirec, Mihele…), zagotov-
ljena morajo biti sedišča otrokom, prevozni-
ki morajo prevažati otroke izključno s šol-
sko relacijo in šolske relacije ne smejo
združevati z redno linijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pri Minki Kos.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 11/2-40100-0003/02-003 Ob-75036
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 1,

1360 Vrhnika, tel. 01/750-51-21, faks
755-31-03, el. naslov: druzbene.obci-
na@vrhnika. si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitve kopen-
skega transporta – opravljanje prevozov
otrok v osnovno šolo Log – Dragomer,
za šolsko leto 2002/2003 ter opravlja-
nje prevozov otrok – vozačev v krajši
program priprave na šolo.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
skupno ali posamično.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Vrhni-
ka.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2002
do 30. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Vrhnika, Oddelek za  družbene
in gospodarske dejavnosti, Sabina Ahčan,
tel. 750-51-21.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma obja-
ve do datuma predložitve ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun Občine Vrhnika, št.
01340-0100001093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2002 ob 12. uri, Občina Vrhni-
ka, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, sejna
soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne končne
ponudbene cene, za čas veljavnosti ponud-
be.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določitev v predpisih: skli-
cevanje na določila o predpisih.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00, 102/00),

– Odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97, 63/97, 84/99),

– Zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Uradni list RS, št. 78/99),

– Navodilo o vrsti finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Uradni list RS, št. 43/00),

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99),

– Zakon o izvrševanju proračuna RS
(Uradni list RS, št. 124/00, 79/01 in
30/02),

– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 59/01),

– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št.
78/99, 58/00),

– Pravilnik o minimalnih tehničnih in dru-
gih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrže-
vanje vozil (Uradni list RS, št. 33/96).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002, 11. 9.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, tehnična opremljenost 30%, referen-
ce 10%, plačilni pogoji 5%, dodatni popusti
5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2002.

Občina Vrhnika

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. 009/2002 Ob-74619
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup opreme zvez za digitalni pre-
nos zvokovnih in podatkovnih kanalov
RTV Slovenija v letu 2002 (okrajšano ime:
oprema za prenos zvoka).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila s pogajanji
brez predhodne objave, po predhodno pri-
dobljenem mnenju Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Transmission,
d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana.

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravek

Št. 1116/02 Ob-74746
V Uradnem listu RS, št. 59 z dne 5. 7.

2002 je bila pod Ob-73306 objavljena prva
faza javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku.

Obveščamo vse prejemnike razpisne do-
kumentacije, da se rok za oddajo prijav po-
daljšuje do 9. 8. 2002.

Zavod RS za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov

Popravek

Št. 404-08-20/2002-15 Ob-74950
V objavi prve faze javnega razpisa za od-

dajo naročila za blago po omejenem po-
stopku za prehrambeno blago, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 39 (str. 3497) z dne
6. 5. 2002, Ob-68358, se 6.(a) točka pra-
vilno glasi:

– 6.(a) točka: Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti prijavo: 31. 7. 2002
do 10. ure.

Ministrstvo za obrambo
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7. Pogodbena vrednost: 55,800.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je javno naročilo oddal v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 10/2002 Ob-74623
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko

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

Grad, tel. 02/550-91-31.
3. Datum izbire: 27. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja avtocisterne GVC 16/50
po tipizaciji GZS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gasilska oprema, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., Koprska cesta 94,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,981.093
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,140.000 SIT in 15,436.800
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Prostovoljno gasilsko društvo Grad

Ob-74629
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

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

3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sistem za avtomatsko izvajanje imu-
nocitokemičnih reakcij.

Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponudbena cena aparata sku-
paj z vrednostjo reagentov in etiket 100%.
Naročnik je prejel tri pravočasne in pravilno
opremljene ponudbe. Naročnik je eno po-
nudbo zavrnil kot nepravilno, ker ne izpol-
njuje vseh zahtev iz razpisne dokumentaci-
je. Drugi dve ponudbi sta od istega ponu-
dnika in sta pravilni. Ker ni bil izpolnjen po-
goj po prvem odstavku 76. člena ZJN-1,
naročnik ni izbral ponudnika in bo javni raz-
pis ponovil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročilo ni bilo dode-
ljeno, javni razpis se ponovi.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,780.246 SIT; 12,607.001,52 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 13 z dne 15. 2.
2002.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Onkološki inštitut

Ob-74637
1. Naročniki:
– OŠ Beltinci,
– OŠ Cankova,
– OŠ Puconci,
– OŠ Sveti Jurij,
– OŠ Tišina,
– OŠ I M. Sobota,
– OŠ II M. Sobota,
– OŠ III M. Sobota.
2. Naslovi naročnikov:
– OŠ Beltinci, Panonska 35b, 9231 Bel-

tinci, tel. 02/541-31-00, faks
02/541-31-12,

– OŠ Cankova, Cankova 27, 9261 Can-
kova, tel. 02/540-91-40, faks
02/540-14-50,

– OŠ Puconci, Puconci 178, 9201 Pu-
conci, tel. 02/545-10-32, faks
02/545-10-32,

– OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, 9263
Rogašovci, tel. 02/557-10-03, faks
02/558-84-80,

– OŠ Tišina, Tišina 4 b, 9251 Tišina, tel.
02/539-16-10, faks 02/539-16-11,

– OŠ I M. Sobota, Štefana Kovača 32,
9000 M. Sobota, tel. 02/521-13-42, faks
02/537-14-64,

– OŠ II M. Sobota, Cankarjeva 91, 9000
M. Sobota, tel. 02/532-10-43, faks
02/532-10-43,

– OŠ III M. Sobota, Trstenjakova 73,
9000 M. Sobota, tel. 02/521-15-92, faks
02/521-15-92.

3. Datum izbire: 6. 6. 2002 (datum po-
ročila o oddaji naročila).

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. kruh, pekovski in mlevski izdelki,
2. mleko, mlečni izdelki,
3. meso, mesni izdelki,
4. jajca,
5. sadje,
6. zelenjava,
7. ostali prehrambeni izdelki.
Kraj dobave: Beltinci, Melinci, Cankova,

Puconci, Bodonci, Mačkovci, Sveti Jurij,
Serdica, Pertoča, Tišina, Gederovci, Mur-
ska Sobota, Krog.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo so bile izločene nepravilne po-
nudbe pri vseh naročnikih. Pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe so bile ocenje-
ne v skladu z merili določenimi v razpisni
dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Naročnik: OŠ Beltinci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki:
1. Mlinopek d.d., Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 3,530.727,87 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 115.970 SIT,

2. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, G. Iva-
njci 21, 9245 Sp. Ivanjci, v vrednosti
118.807,50 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,919.059 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
2,476.107,63 SIT.

Sklop 3: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 3,756.129 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe:
1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-

davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 401.500 SIT.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
87.840 SIT.

Sklop 5: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 483.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 493.600 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 704.400 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 775.600 SIT.
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 48.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 48.000 SIT.
Sklop 6: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 291.850 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 343.300 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 23.400 SIT,
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 35.840 SIT,
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 217.615 SIT.
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Podsklop 6.4.: krompir:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 107.700 SIT.
Sklop 7. ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: sokovi: /

Naročnik: OŠ Cankova
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 2,614.246,64 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 21.264 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
2,686.041,20 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
2,529.434,79 SIT.

Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 4,279.600 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:

1. Vigros M. Sobota, d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
816.850 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe:
1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-

davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 292.000 SIT,

2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
70.272 SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 63.000 SIT,
3. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 60.000 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 196.600 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 203.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 204.780 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 241.100 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 26.000 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 21.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 269.110 SIT,

2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 276.620 SIT.

Podsklop 6.4.: krompir:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 57.600 SIT.,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 67.200 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: sokovi: /

Naročnik: OŠ Puconci
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 5,451.199,70 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 240.000 SIT,

2. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, G.
Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci, v vrednosti
234.360 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
5,358.661 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
5,253.743,06 SIT.

Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 8,930.275 SIT,

2. Vigros M. Sobota d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
9,846.345,50 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:

1. Vigros M. Sobota d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
2,973.925 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe:
1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-

davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 657.000 SIT,

2. Domen d.o.o, Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 634.500 SIT.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
117.120 SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 67.500 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 81.000 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 251.100 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 264.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava:
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 525.750 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 665.700 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje:

1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
M. Sobota, v vrednosti 78.000 SIT,

2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231
Beltinci, v vrednosti 82.800 SIT.

Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa,

1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
M. Sobota, v vrednosti 84.000 SIT,

2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231
Beltinci, v vrednosti 88.800 SIT.

Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in
ostale zmrzline:

1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 160.500 SIT.

Podsklop 6.4.: krompir:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 420.000 SIT,
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 360.000 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1. sokovi: /

Naročnik: OŠ Sveti Jurij
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 4,476.458 SIT,

2. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 4,014.792,63 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 51.475 SIT,

2. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, G.
Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci, v vrednosti
57.776,25 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
2,714.200,15 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
2,717.884,80 SIT.

Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 4,591.850 SIT,

2. Vigros M. Sobota, d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
5,340.997,25 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:

1. Vigros M. Sobota d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
905.240 SIT,

2. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj, v vrednosti 917.839,30 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe:
1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-

davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 401.500 SIT,

2. Domen d.o.o, Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 387.750 SIT.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
62.464 SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 875.550 SIT,
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2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 892.600 SIT.

Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 245.560 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 257.680 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 306.270 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 394.800 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 58.500 SIT,
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 62.100 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 28.000 SIT,
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 29.600 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 105.377 SIT,
2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-

donci, v vrednosti 99.803 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 76.500 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 89.250 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1. sokovi: /

Naročnik: OŠ Tišina
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 2,650.292,80 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 104.380 SIT,

2. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, G.
Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci, v vrednosti
109.042,50 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
2,447.800 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
2,321.645,03 SIT.

Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 3,024.340 SIT,

2. Mesnica Milan Zadravec s.p., Tišina
1, 9251 Tišina, v vrednosti 3,302.820 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki:

1. Vigros M. Sobota d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
683.375 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe:

1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-
davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 219.000 SIT,

2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 211.500 SIT.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
68.320 SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 285.250 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 287.500 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 175.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 182.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 151.900 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 168.600 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 19.500 SIT,
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 20.700 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 21.000 SIT,
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 22.200 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 115.058 SIT,
2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-

donci, v vrednosti 148.070 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 76.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 87.500 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: sokovi: /

Naročnik: OŠ I M. Sobota
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 5,076.697,80 SIT,

2. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnsoti 4,903.630 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 129.688 SIT,

2. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, G.
Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci, v vrednosti
134.594,25 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
3,720.472,33 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska

ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
3,271.490,97 SIT.

Sklop 3.: meso in mesni izdelki:
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 6,462.150 SIT,

2. Vigros M. Sobota, d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
7,333.861 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe:
1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-

davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 365.000 SIT,

2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 352.500 SIT.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
128.832 SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 780.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 750.000 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 216.350 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 224.900 SIT.
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 220.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 180.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 465.180 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 567.100 SIT.
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava (solata):
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 100.800 SIT,
2. Ulen Marija, Rankovci 12, 9251 Tiši-

na, v vrednosti 108.000 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 52.000 SIT,
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 55.200 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa:
1. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

M. Sobota, v vrednosti 56.000 SIT,
2. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 59.200 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline:
1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 1,157.340 SIT,
2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-

donci, v vrednosti 819.700 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 245.520 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 286.440 SIT.
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Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1. sokovi: /

Naročnik: OŠ II M. Sobota
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 4,120.600,81 SIT,

2. Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 4,050.358 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 75.655 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
1,841.726,50 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
1,722.712,82 SIT.

Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 4,996.950 SIT,

2. Vigros M. Sobota, d.o.o., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, v vrednosti
5.665.171,75 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe:
1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-

davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 292.000 SIT,

2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 282.000 SIT.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
117.120 SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 287.800 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 304.700 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 276.570 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 288.460 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 469.065 SIT,
2. Matis Janez, Sebeborci 45b, 9221

Martjanci, v vrednosti 377.550 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 66.240 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 62.400 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 81.400 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 77.000 SIT.

Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in
ostale zmrzline:

1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 205.840 SIT,

2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 207.475 SIT.

Podsklop 6.4.: krompir:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 255.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 297.500 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: sokovi: /

Naročnik: OŠ III M. Sobota
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdelki:
1. Mlinopek d.d. Murska Sobota, In-

dustrijska 11, 9000 Murska Sobota, v vre-
dnosti 4,992.862,60 SIT,

2. Žito prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 4,647.980 SIT.

Podsklop 1.1.: testenine:
1. Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana, v vre-
dnosti 746.690 SIT,

2. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica, v vrednosti
725.962,65 SIT.

Sklop 2: mleko, mlečni izdelki:
1. Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,

Vinarska c. 5, 5271 Vipava, v vrednosti
3,429.123 SIT,

2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ul. 10, 9000 M. Sobota, v vrednosti
3,345.490 SIT.

Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
1. MIR Mesna industrija Radgona d.d.,

Lackova 22, 9250 Gornja Radgona, v vre-
dnosti 8,561.000 SIT,

2. Vigros M. Sobota d.o.o., Lendavska
11, 9000 M. Sobota, v vrednosti
9,103.000 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe:
1. Vigros Murska Sobota, d.o.o., Len-

davska 11, 9000 Murska Sobota, v vredno-
sti 474.500 SIT.

Sklop 4: jajca:
1. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji

Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, v vrednosti
214.720 SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 325.650 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 314.000 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 345.800 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 369.000 SIT.
Podsklop 5.3.: suho sadje:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 60.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 60.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 813.400 SIT,

2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 908.100 SIT.

Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-
njava:

1. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 318.200 SIT.

Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel
kislo zelje:

1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231
Beltinci, v vrednosti 89.700 SIT,

2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 84.500 SIT.

Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel
kisla repa:

1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231
Beltinci, v vrednosti 96.200 SIT,

2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 91.000 SIT.

Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in
ostale zmrzline:

1. Vigros d.o.o., Lendavska 11, 9000
Murska Sobota, v vrednosti 1,156.900 SIT,

2. Domen d.o.o., Puževci 16, 9265 Bo-
donci, v vrednosti 818.350 SIT.

Podsklop 6.4.: krompir:
1. Intersad d.o.o., Ižakovci 73, 9231

Beltinci, v vrednosti 270.000 SIT,
2. Gramis d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000

Murska Sobota, v vrednosti 315.000 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki:
1. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo, v vrednosti 4,825.755,15 SIT,
2. Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogozniška

c. 8, 2250 Ptuj, v vrednosti 3,373.563,92
SIT.

Podsklop 7.1.: sokovi: /
1. Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,

4202 Naklo, v vrednosti 551.364 SIT,
2. Mercator SVS d.d., Ptuj, Rogozniška

c. 8, 2250 Ptuj, v vrednosti 333.572,40
SIT.

7. Pogodbena vrednost: zneski razvidni
iz 6. točke pri posameznih sklopih oziroma
podsklopih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– OŠ Beltinci: 17,
– OŠ Cankova: 15,
– OŠ Puconci: 16,
– OŠ Sveti Jurij: 15,
– OŠ Tišina: 17,
– OŠ I M. Sobota: 18,
– OŠ II M. Sobota: 17,
– OŠ III M. Sobota: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

Naročnik: OŠ Beltinci
Sklop 1.: kruh, pekovski in mlevski iz-

delki: 3,876.093 SIT, 3,530.727,87 SIT.
Podsklop 1.1. testenine: 141.180,20

SIT, 115.970 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

2,476.107,63 SIT, 2,010.164,90 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
5,570.761,50 SIT, 5,079.100 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe: 439.983,50 SIT,
401.500 SIT.

Sklop 4.: jajca: 112.500 SIT, 87.840
SIT.
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Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 493.600

SIT, 483.000 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 775.600

SIT, 704.400 SIT.
Podsklop 5.3.: suho sadje: 48.000 SIT,

48.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

343.300 SIT, 291.850 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 28.800 SIT, 23.400 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 40.960 SIT, 35.840 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 224.930 SIT, 217.615 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir: 125.650 SIT,

107.700 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: /

Naročnik: OŠ Cankova
Sklop 1.: kruh, pekovski in mlevski iz-

delki: 2,963.918 SIT, 2,614.246,64 SIT.
Podsklop 1.1.: testenine: 25.963,50

SIT, 17.000 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

2,686.041,20 SIT, 2,529.434,79 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki: 4,733.616
SIT, 4,279.600 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 855.057,60 SIT, 816.850 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe: 292.000 SIT,
282.000 SIT.

Sklop 4.: jajca: 90.000 SIT, 70.272 SIT.
Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 63.000 SIT,

60.000 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 203.000

SIT, 196.600 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

241.100 SIT, 204.780 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 27.600 SIT, 32.000 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 24.000 SIT, 21.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 276.620 SIT, 269.110 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir: 67.200 SIT,

57.600 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: /

Naročnik: OŠ Puconci
Sklop 1.: kruh, pekovski in mlevski iz-

delki: 5,451.199,70 SIT, 5,211.480 SIT.
Podsklop 1.1.: testenine: 294.386,40

SIT, 234.360 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

5,358.661 SIT, 5,253.743,06 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
9,846.345,50 SIT. 8,930.275 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso in
izdelki: 3,166.849,50 SIT, 2,973.925 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe: 657.000 SIT,
634.500 SIT.

Sklop 4.: jajca: 150.000 SIT, 117.120
SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 81.000 SIT,

67.500 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 264.000

SIT, 251.100 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

665.700 SIT, 525.750 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 96.000 SIT, 78.000 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 96.000 SIT, 84.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 160.500 SIT, 152.100 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir: 420.000 SIT,

360.000 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: /

Naročnik: OŠ Sveti Jurij
Sklop 1: kruh, pekovski in mlevski izdel-

ki: 4,476.458 SIT, 4,014.792,63 SIT.
Podsklop 1.1.: testenine: 62.837,78

SIT, 46.400 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

2,717.884,80 SIT, 2,700.809,20 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
5,340.997,25 SIT, 4,591.850 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 917,839,30 SIT, 905.240 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe: 439.983,50 SIT,
387.750 SIT.

Sklop 4.: jajca: 80.000 SIT, 62.464 SIT.
Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 892.600

SIT, 875.550 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 257.680

SIT, 245.560 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

394.800 SIT, 306.270 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 72.000 SIT, 58.500 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 32.000 SIT, 28.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 105.377 SIT, 99.803.00 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir: 89.250 SIT,

76.500 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: /

Naročnik: OŠ Tišina
Sklop 1.: kruh, pekovski in mlevski iz-

delki: 2,650.292,80 SIT, 2,521.776 SIT.
Podsklop 1.1.: testenine: 127.954,05

SIT, 104.380 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

2,447.800 SIT, 2,321.645,03 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki: 3,432.744
SIT, 3,024.340 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: 685.008 SIT, 683.375 SIT.

Podsklop 3.3.: ribe: 239.991 SIT,
211.500 SIT.

Sklop 4.: jajca: 87.500 SIT, 68.320 SIT.
Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 287.500

SIT, 285.250 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 182.000

SIT, 175.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

168.600 SIT, 151.900 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 24.000 SIT, 19.500 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 24.000 SIT, 21.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 148.070 SIT, 115.058 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir: 87.500 SIT,

76.000 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: /

Naročnik: OŠ I M. Sobota
Sklop 1.: kruh, pekovski in mlevski iz-

delki: 5,976.697,80 SIT, 4,903.630 SIT.
Podsklop 1.1.: testenine: 179.514,34

SIT, 129.688 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

3,720.472,33 SIT, 3,271.490,97 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki: 7,333.861
SIT, 6,462.150 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe: 399.985 SIT,
352.500 SIT.

Sklop 4.: jajca: 165.000 SIT, 128.832
SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 780.000

SIT, 750.000 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 224.900

SIT, 216.350 SIT.
Podsklop 5.3.: suho sadje: 220.000

SIT, 180.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

567.100 SIT, 465.180 SIT.
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava – artikel

solata: 108.000 SIT, 100.080 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 64.000 SIT, 52.000 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 64.000 SIT, 56.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 1,157.340 SIT, 819.700 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir: 327.360 SIT,

245.520 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: /

Naročnik: OŠ II M. Sobota
Sklop 1.: kruh, pekovski in mlevski iz-

delki: 4,120.600,81 SIT, 4,050.358 SIT.
Podsklop 1.1.: testenine: 89.989,90

SIT, 65.000 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

1,878.146,95 SIT, 1,722.712,82 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki:
5,665.171,75 SIT, 4,996.950 SIT.
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Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe: 319.988 SIT,
282.000 SIT.

Sklop 4.: jajca: 150.000 SIT, 117.120
SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 304.700

SIT, 287.800 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 288.460

SIT, 276.570 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

525.070 SIT, 377.550 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zele-

njava: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 62.400 SIT, 76.800 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 88.000 SIT, 77.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 207.475 SIT, 205.840 SIT.
Podsklop 6.4.: krompir: 297.500 SIT,

255.000 SIT.
Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki: /
Podsklop 7.1.: /

Naročnik: OŠ III M. Sobota
Sklop 1.: kruh, pekovski in mlevski iz-

delki: 4,992.862,60 SIT, 4,647.980 SIT.
Podsklop 1.1.: testenine: 774.690 SIT,

604.030,35 SIT.
Sklop 2.: mleko, mlečni izdelki:

3,451.461 SIT, 3,345.490,08 SIT.
Sklop 3.: meso in mesni izdelki
Podsklop 3.1.: sveže meso mladih go-

vedi, prašičje meso in izdelki: 9,401.800
SIT, 8,561.000 SIT.

Podsklop 3.2.: sveže perutninsko meso
in izdelki: /

Podsklop 3.3.: ribe: 519.980,50 SIT,
458.250 SIT.

Sklop 4: jajca: 275.000 SIT, 214.720
SIT.

Sklop 5.: sadje
Podsklop 5.1.: sveže sadje: 314.000

SIT, 494.300 SIT.
Podsklop 5.2.: južno sadje: 416.000

SIT, 345.800 SIT.
Podsklop 5.2.: suho sadje: 60.000 SIT,

60.000 SIT.
Sklop 6.: zelenjava
Podsklop 6.1.: sveža zelenjava:

1,499.900 SIT, 813.400 SIT.
Podsklop 6.2.: vložena in kisana zelen-

java: /
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kislo zelje: 113.750 SIT, 84.500 SIT.
Podsklop 6.2.: kisana zelenjava – artikel

kisla repa: 113.750 SIT, 91.000 SIT.
Podsklop 6.3.: zmrznjena zelenjava in

ostale zmrzline: 1,156.900 SIT, 818.350
SIT.

Podsklop 6.4.: krompir: 585.000 SIT,
315.000 SIT.

Sklop 7.: ostali prehrambeni izdelki:
4,825.755,15 SIT, 3,373.563,92 SIT.

Podsklop 7.1.: 551.364 SIT,
333.572,40 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pri sklopu 7 in podsklopih 3.2., 6.2.
in 7.1., kjer naročniki niso pridobili vsaj dveh
pravilnih ponudb, je izpeljan nadaljnji posto-
pek v skladu z določili ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem 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.

OŠ Beltinci
OŠ Cankova
OŠ Puconci

OŠ Sveti Jurij
OŠ Tišina

OŠ I M. Sobota
OŠ II M. Sobota

OŠ III M. Sobota

Št. 776/2002 Ob-74660
1. Naročnik: Osnovna šola Železniki.
2. Naslov naročnika: Otoki 13, 4228

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

3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambni artikli za potrebe šolske
kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola Želez-
niki, Otoki 13, 4228 Železniki in podružni-
ci: Dražgoše, Dražgoše 35, 4228 Železniki
in Selca, Selca 95, 4227 Selca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe do 20 točk, boljši plačilni pogoji
do 10 točk, dodatne ugodnosti do 10 točk
in reference do 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Mlinotest – Peks, d.o.o., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka, za dobavo kruha in
pekovskih izdelkov,

3. »Oblak«, Janez Oblak s.p., Delavska
18, 4226 Žiri, za dobavo mesa in mesnih
izdelkov,

4. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1000 Ljubljana, za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,

6. Pik as Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo sadja in zele-
njave,

10. Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testeno-
va 55, 1234 Mengeš, za dobavo zamrznje-
nih in konzerviranih rib,

12. Pik as Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču
41a, 4290 Tržič, za dobavo jajc,

16. Mlinotest – Peks, d.o.o., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka, za dobavo testenin
in mlevskih izdelkov,

18. Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, za dobavo sirupov in
sadnih sokov,

19. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
54, 4220 Škofja Loka, za dobavo ostalega
prehrambnega blaga.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 15.
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: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

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

Osnovna šola Železniki

Št. 47/2008/2002 Ob-74667
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. 01/474-24-41.

3. Datum izbire: 8. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava rezervnega materiala za vzdr-
ževanje RTP in DV.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave (5.
točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Dalen d.o.o., Šlandro-
va 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,451.766
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 7. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Prenos električne energije

Št. 961-2/02-29-110 Ob-74685
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000

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

3. Datum izbire: 23. maj 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: razvoj in implementacija delnega in-
formacijskega sistema za podporo vo-
denju evidence brezposelnih oseb ter
izvajanju dejavnosti posredovanja zapo-
slitev in posredovanja dela po specifika-
cijah naročnika in skladno z Zakonom o
zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti. Vzdrževanje izdelanih in
implementiranih rešitev vsaj še 5 let po za-
ključeni primopredaji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: rok izvedbe, garancijska do-
ba, tekoči stroški, kakovost, poprodajne sto-
ritve in tehnična pomoč, tehnične predno-
sti, estetske in funkcionalne lastnosti, sku-
pna vrednost ponudbe in cena
pogarancijskega vzdrževanja.
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Izbrani izvajalec je po ocenjevanju meril
iz razpisne dokumentacije dosegel najvišje
število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nova Vizija d.o.o.,
Ljubljanska 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 29,645.550
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 49,908.480 SIT, 16,347.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. julij 2002.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Št. 352-04-1/2002 Ob-74694
1. Naročnik: Občina Izola - Comune di

Isola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje

8, 6310 Izola, tel. 05/66-00-100, faks
05/66-00-110.

3. Datum izbire: 30. 4. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava naftnega plina propan - bu-
tana po plinovodu in v male rezervoarje
javnim zavodom v Občini Izola, ocenjena
količina 53.000 m3, kraj dobave Izola.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pogodbena cena ne sme
biti višja od primerljive cene na tržišču (3.
odstavek 20. člena ZJN.1). Oddaja javnega
naročila po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave (2. točka 20. člena ZJN.1),
po predhodno pridobljenem mnenju Urada
za javna naročila (Urad za javna naročila, št.
134/2002-RS, z dne 6. 3. 2002).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Butan plin d.d., Ljub-
ljana, Verovškova 70, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,400.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: pogodbena cena ni višja od primer-
ljive cene na tržišču, kar je izkazano v doku-
mentaciji o oddaji javnega naročila (3. od-
stavek 20. člena ZJN-1).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Izola - Comune di Isola

Št. 1-293/1-2002 Ob-74696
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška c. 31,

4290 Tržič, tel. 04/59-71-300, faks
04/59-71-320.

3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: smetarsko vozilo z nadgradnjo do
23 m3 za odvoz komunalnih odpadkov v
tipskih zabojnikih od 120 l do 1.100 l in
zabojnikov od 5 m3 do 7 m3.

Kraj dobave: Pristavška cesta 31, Tržič.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– cena: 50 točk,
– tehnične karakteristike: 10 točk,
– servisiranje: 10 točk,
– usklajenost z voznim parkom: 10 točk,
– plačilni pogoji: 5 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– garancijska doba: 10 točk.
Izbran je bil ponudnik, ki je s ponudbami

dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Just d.o.o., Brnčičeva
13, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,708.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,373.200 SIT, 30,168.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 7. 2002.
Komunalno podjetje

Tržič, d.o.o.

Ob-74698
1. Naročnik: Prometna šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Preradovičeva 33,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 4. 2002, 10. 7.

2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
I. sukcesivna dobava prehrambene-

ga blaga po skupinah:
1. meso in mesni izdelki (okvirna vred-

nost 25,200.000 SIT),
2. mleko in mlečni izdelki (okvirna vre-

dnost 4,600.000 SIT),
3. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki (okvirna vrednost 5,890.000 SIT),
4. žito, mlevski izdelki (okvirna vrednost

1,200.000 SIT),
5. zamrznjena in konzervirana hrana

(okvirna vrednost 900.000 SIT),
6. sadje, zelenjava (okvirna vrednost

3,360.000 SIT),
7. razno prehrambeno blago (okvirna

vrednost 15,750.000 SIT),
II. lahko kurilno olje: (okvirna vrednost

28,000.000 SIT).
Kraj dobave: Prometna šola Maribor,

Preradovičeva 33.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– cena 80%,
– plačilni rok 20%.
Izbrani ponudniki iz posameznih skupin

so dosegli najvišjo oceno glede na ponuje-
no ceno in plačini rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po skupinah:

1. meso in mesni izdelki:
– Nikl Kristijan s.p., Maribor;
– Stevan Babič s.p., Maribor,
– MIR d.d., Gornja Radgona;
2. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče;
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
3. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki:
– Šenveter Vojtek s.p., Pragersko;
– Agro Styria d.o.o., Pesnica pri Maribo-

ru;
– PPS Ptujske pekarne in slaščičarne

d.o.o. Ptuj;
– Kruh-pecivo d.d., Maribor;
4. žito, mlevski izdelki:
– Mlinotest d.d., Ajdovščina,
– Žito d.d., Ljubljana;
5. zamrznjena in konzervirana hrana
– Žito d.d., Ljubljana;
6. sadje, zelenajva:
– Geaprodukt d.o.o., Ljubljana;
7. razno prehrambeno blago:
– Nektar d.o.o., Ljubljana,
– Era Petlja d.o.o., Ptuj;
II. lahko kurilno olje:
– Petrol d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. prehrambeno blago
1. 15,825.540 SIT, 17,867.800 SIT,

18,680.748,80 SIT,
2. 4,146.278 SIT, 4,158.182 SIT,
3. 5,482.200 SIT, 5,582.200 SIT,

5,763.460 SIT, 6,681.780,40 SIT,
4. 1,149.083,40 SIT, 733.704 SIT,
5. 670.878 SIT,
6. 3,557.281 SIT,
7. 1,472.000 SIT, 14,043.502 SIT;
II. ekstra lahko kurilno olje: 30,240.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop
1. skupina: 18,680.748,80 SIT,

6,250.100 SIt,
2. skupina: 4,158.182 SIT, 4,146.278

SIT,
3. skupina: 6,681.780,40 SIT,

5,482.200 SIT,
4. skupina: 1,418.035,95 SIT, 733.704

SIT,
5. skupina: 670.878 SIT,
6. skupina: 3,557.281SIT,
7. skupina: 14,903.944,52 SIT,

1,472.000 SIT;
II. sklop: 30,240.000 SIT, 29,556.000

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: 15. 7. 2002.
Prometna šola Maribor
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Ob-74710
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, e-pošta: dzp-info@gov.si.

3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:

Št. 310-8/01-02 Ob-74711
1. Naročnik: Dom Tisje.
2. Naslov naročnika: Črni potok 13,

Šmartno pri Litiji, tel. 01/890-01-00, faks
01/890-01-10, e-pošta: tisje@ssz-slo.si.

3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, po XVII sklopih, v
količini, navedeni v razpisni dokumentaciji,
v skupni razpisni vrednosti: 45,959.362,98
SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba (cena).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. sklop: sveže meso: Litijska mesarija,
Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, pogodbe-
na cena: 12,310.000 SIT,

II. sklop: mesni izdelki: Litijska mesarija,
Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, pogodbe-
na cena: 12,310.000 SIT,

III. sklop: piščančje - puranje meso in
izdelki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, pogodbena cena: 4,100.000
SIT,

IV. sklop: splošno prehrambeno blago,
I. skupina: Mercator, d.d., Dunajska c. 107,
1000 Ljubljana, pogodbena cena:
12,776.000 SIT,

V. sklop: splošno prehrambeno blago,
II. skupina: Era d.d., Prešernova 10, 3504
Velenje, pogodbena cena: 18,650.000
SIT,

VI. sklop: sadje - zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, po-
godbena cena: 12,776.000 SIT,

VII. sklop: jabolka: Mercator d.d., Du-
najska c. 107, Ljubljana, pogodbena cena:
12,776.000 SIT,

VIII. sklop: vloženo sadje in zelenjava:
Era d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje, po-
godbena cena: 18,650.000 SIT,

IX. sklop: krompir: Verbič Karel, Rado-
hova vas 11, 1296 Šentvid pri Stični, po-
godbena cena: 720.000 SIT,

X. sklop: jajca: Kiwi - Begaj Vezir s.p.,
Levstikova 8, 1270 Litija, pogodbena cena:
590.000 SIT,

XI. sklop: mleko: Hostnik Beno, Podroje
7, 1275 Šmartno pri Litiji, pogodbena cena
3,400.000 SIT,

XII. sklop: mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, Arja vas 92, 3301 Petrovče, pogodbe-
na cena: 7,600.000 SIT,

XIII. sklop: kruh in pekovsko pecivo: Don
- Don d.o.o., Metlika, p.o. Kozina, Laze 16,
4000 Kranj, pogodbena cena: 2,000.000
SIT,

XIV. sklop: zmrznjeni program: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, pogodbena cena: 1,054.000 SIT,

XV. sklop: testenine: Žito, Prehrambena
industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljub-
ljana, pogodbena cena: 3,095.000 SIT,

XVI. sklop: mlevski izdelki: Žito, Prehram-
bena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, pogodbena cena: 3,095.000
SIT,

XVII. sklop: sokovi: Mercator d.d., Du-
najska c. 107, Ljubljana, pogodbena cena:
12,776.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: glej vrednosti
pod 6. točko.

Osebni računalniki Standardni osebni računalnik 5
Osebni računalniki Zmogljivejši osebni računalnik 1
Prenosni računalniki Standardni prenosni računalnik 2
Tiskalniki Mrežni tiskalnik-ČB 1
Optični čitalniki Barvni optični čitalec 1

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Unistar d.o.o., Kotnikova 32, Ljublja-
na,

– Marand Inženiring, d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– Unistar d.o.o.: 526.177,70 SIT,
– Marand Inženiring d.o.o.:

3,948.139,56 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:

Šifra Opcije Cena DDP naročnik Cena DDP naročnik (kos) Cena DDP naročnik (kos)
opreme (kos) - Unistar, d.o.o. Liko Pris, d.o.o. Marand Inženiring, d.o.o.

01B A6, J1, H 2,031.701,58 SIT 466.800 SIT 433.924,85 SIT

01B A6, B4, C2, E6,
F2, G1, H.I, J2 526.177,70 SIT 592.800,00 SIT 730.974,24 SIT

02A 611.563,96 SIT

05C B1, B3, B4, B5
(+8Mb),B7 (25 str/min) 447.493,87 SIT

06A 116.895,14 SIT 150.000 SIT (var. 1) 107.913,52 SIT
113.400 SIT (var. 2)

Opomba:
Šifra opreme: Opcije:
– 01B – standardni osebni računalnik A6, J1, H
– 01B – standardni osebni računalnik A6, B4, C2, E6, F2, G1, H, I, J2
– 02A – standardni prenosni računalnik
– 05C – namizni laserski tiskalnik A4 - črnobeli B1, B3, B4, B5 (+8) B7 (25 str/min)
– 06A – optični čitalec A4 - barvni

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: sveže meso: 8,805.971 SIT,

8,510.640 SIT,
II. sklop: mesni izdelki: 4,094.200 SIT,

3,819.375 SIT,
III. sklop: piščančje - puranje meso in

izdelki: 4,504.800 SIT, 4,100.000 SIT,
IV. sklop: splošno prehrambeno blago,

I. skupina: 4,856.151,51 SIT,
4,549.071,90 SIT,

V. sklop: splošno prehrambeno blago,
II. skupina: 2,294.391,24 SIT,
2,042.630,77 SIT,

VI. sklop: sadje - zelenjava: 7,986.902
SIT, 7,171.060 SIT,

VII. sklop: jabolka: 1,540.000 SIT,
910.000 SIT,

VIII. sklop: vloženo sadje in zelenjava:
3,062.807,40 SIT, 2,435.189,41 SIT,

IX. sklop: krompir: 1,822.800 SIT,
720.000 SIT,

X. sklop: jajca: 906.500 SIT, 592.000
SIT,

XI. sklop: mleko: 5,315.240 SIT,
3,464.500 SIT,

XII. sklop: mlečni izdelki: 4,392.513,80
SIT, 3,903.384,60 SIT,

XIII. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
2,538.768,40 SIT, 2,035.763,80 SIT,

XIV. sklop: zmrznjeni program: 611.289
SIT, 527.852,50 SIT,

XV. sklop: testenine: 652.760 SIT,
422.400 SIT,

XVI. sklop: mlevski izdelki: 629.949,70
SIT, 473.210 SIT,

XVII. sklop: sokovi: 326.668 SIT,
266.085 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 36 z dne 5. 5. 2001, Ob-48122.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo objave.

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

Dom Tisje

Št. 5397/02 Ob-74715
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. sklop – računalnik strežnik za elek-

tronsko procesiranje transakcij – 1 kos,
2. sklop – računalnik – strežnik za

ABC sistem – 6 kosov,
3. sklop – računalnik – strežnik za cen-

tralno vodenje – 1kos,
4. sklop – računalnik – 4 kosi,
5. sklop – računalnik prenosni – 2 ko-

sa,
6. sklop – monitor – 13 kosov,
7. sklop – tiskalnik – 7 kosov,
8. sklop – tipkovnica – 2 kosa – po-

slovne enote – ac baze v Republiki Slove-
niji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,
– poprodajne storitve in
– tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril so bila po-

dana v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Impulz servis d.o.o.,
Prebačevo 52b, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
10,992.630,72 tolarjev.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– za 1. sklop – 7,
– za 2. sklop – 6,
– za 3. sklop – 7,
– za 4. sklop– 7,
– za  5. sklop – 2,
– za 6. sklop – 7,
– za 7. sklop – 4,
– za 8. sklop – 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za 1. sklop – 1,242.480,80 tolarjev;

1,057.900 tolarjev,
– za 2. sklop – 5,849.400 tolarjev;

3,894.822 tolarjev,
– za 3. sklop – 910.150 tolarjev;

519.302 tolarjev,
za 4. sklop – 857.999,70 tolarjev;

527.564 tolarjev,
– za 5. sklop – 806.942 tolarjev;

802.461,60 tolarjev
– za 6. sklop – 633.200 tolarjev;

504.772 tolarjev,
– 7.  sklop – 1,555.181,10 tolarjev;

1,497.391 tolarjev,
– za 8. sklop – 219.420 tolarjev;

197.127 tolarjev.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 7. 2002.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest d.o.o.

Št. 04-I2/02 Ob-74721
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: sredstva za dezinfekcijo; doba-
va: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost po-
nudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Lesko-
škova 4, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
19,085.796,17 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 20,629.725,37 SIT;
19,086.242,66 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54346.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 03-I2/02 Ob-74724
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: enteralna prehrana; dobava:
Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost po-
nudbe.

7. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,075.144,94
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 9,085.087,04 SIT; 7,719.925,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54345.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 08-I2/02 Ob-74726
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: ortopedske endoproteze; do-
bava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena – 70 točk;
2. reference proizvajalca – 30 točk.
8. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. Johnson & Johnson S.E., Podružnica

Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana;
2. Auremiana d.o.o., Partizanska 109,

6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: Johnson & Jo-

hnson: 5,591.439 SIT; Auremiana:
8,805.441,06 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 88 z dne 9. 11. 2001, Ob-57888.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 11-I2/02 Ob-74728
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: srčni stimulatorji; dobava: Splo-
šna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena posa-
mezne vrste blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasi-
čeva ulica 10, 1000 Ljubljana;

2. Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Salus:
52,555.194,60 SIT; Cardio Medical:
5,835.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53717.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 14-I2/02 Ob-74731
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: osteosintetski material; doba-
va: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna vrednost po-
samezne skupine blaga.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Metalka Zastopstva Media d.o.o., Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana, za skupine 13,
23, 32 in 34;

2. Heli Pro d.o.o., Kranjska 4, 4240 Ra-
dovljica, za skupine 14, 26, 29, 31, 35 in
39;

3. J.S. Evro – Medical Company d.o.o.,
Jarnikova 7, 2000 Maribor, za skupine 15,
16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30,
33, 36, 37, 38, 40, 41 in 46.

7. Pogodbena vrednost: Metalka Za-
stopstva Media: 130.791,34 SIT; Heli Pro:
414.993,02 SIT; J.S. Evro – Medical Com-
pany d.o.o.: 2,006.733,73 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:./

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001, Ob-56370.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-74741
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: 12. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
7. sveža zelenjava, suhe stročnice in

naravno kisana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,

za obdobje od 1. 8. 2002 do 30. 9.
2002.

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 7: Era, d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3504, Velenje,

– skupina 8: Era, d.d. Velenje, Prešer-
nova 10, 3504, Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 7: 1,758.025,50 SIT,
– skupina 8: 2,976.914,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– skupina 7: 3,
– skupina 8: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 7: 1,827.441,25 SIT;

1,758.025,50 SIT,
– skupina 8: 3,531.402,50 SIT;

2,976.914,50 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: 17. 7. 2002.

Vrtec Anice Černejeve Celje

Št. 53/02 Ob-74897
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: material za popravila in vzdrževanje,
Splošna bolnišnica Maribor:

1. elektromaterial,
2. mizarski material,
3. vodovodni material,
5. splošno kovinski instalacijski material,
6. filtri.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Elmis, d.o.o., Ul. Staneta Severja 9b,
2000 Maribor – za skupino elektromaterial;

2. Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo – za skupini mizarski material
in za skupino splošno kovinski inštalacijski
material;

3. Konus Konex, d.o.o., Mestni trg 18,
3210 Slovenske Konjice – za skupino filtri;

4. Metalka trgovina, d.d., Dalmatinova
2, 1000 Ljubljana – za skupino vodovodni
material.

7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino elektromaterial:

4,223.318,40 SIT,
2. za skupino mizarski material:

5,087.127,91 SIT,
3. za skupino vodovodni material:

1,999.377,92 SIT,
5. za skupino splošno kovinski material:

3,167.115,74 SIT,
6. za skupino filtri: 3,213.540 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina elektromaterial:

4,991.859,68 SIT; 4,223.318,40 SIT;
2. skupina mizarski material:

2,057.412,81 SIT; 1,920.012,17 SIT;
3. skupina vodovodni material:

2,279.964 SIT, 1,999.377,92 SIT;
4. skupina splošno kovinski material:

5,044.728,91 SIT, 3,167.115,74 SIT;
5. skupina filtri: 3,213.540 SIT;

3,213.540 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 6.
2002 do 31. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53408.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 51/02 Ob-74905
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 6. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, Splo-
šna bolnišnica Maribor:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutnin-

ski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
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6. jajca kokošja tipa B,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno

krompirjevi izdelki,
11. sveža in naravno kisana zelenjava,
12. zmrznjena zelenjava in sadje,
13. domače sadje,
14. agrumi, tropsko, lupinasto, suho in

ostalo sadje,
15. splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Ljubljanske mlekarne, d.d., obrat Ma-
ribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor – za sku-
pino mleko in mlečni izdelki,

2. MIR, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja
Radgona – za skupino meso in drobovina in
za skupino mesni izdelki;

3. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj – za skupino meso perutnine,
kuncev in perutninskih izdelkov;

4. Brumec Ručigaj, d.o.o., Loka, Teste-
nova 55, 1234 Mengeš – za skupino ribe in
mehkužci in za skupino zmrznjene zelenja-
ve in sadja;

5. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3 a, 2250
Ptuj – za skupino jajca kokošja tipa B, za
skupino moke, zdrobi, testenine in za sku-
pino splošno prehrambeno blago;

6. Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj – za skupino olja in maščobni
proizvodi,

7. Kruh pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander
2, 2000 Maribor – za skupino kruh, pekov-
sko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki;

8. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica – za skupino zmrznjeni
cmoki, svaljki in žitno krompirjevi izdelki;

9. KZ Ptuj, z.o.o., Miklošičeva 12, 2250
Ptuj – za skupino domače sadje.

7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino mleko in mlečni izdelki:

36,969.066,19 SIT,
2. za skupino meso in drobovina:

54,695.051,76 SIT,
3. za skupino meso perutnine, kuncev in

perutninski izdelki: 19,798.365,92 SIT,
4. za skupino mesni izdelki:

19,309.864,35 SIT,
5. za skupino ribe in mehkužci:

4,365.997,23 SIT,
6. za skupino kokošja jajca tipa B:

4,364.623,23 SIT,
7. za skupino olja in maščobni proizvodi:

8,894.823,66 SIT,
8. za skupino moke, zdrobi, testenine:

5,165.569,74 SIT,
9. za skupino kruh, pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki: 14,111.490,39 SIT,
10. za skupino zmrznjeni cmoki, svaljki

in žitno krompirjevi izdelki: 770.859,95 SIT,
11. za skupino sveža in naravno kisana

zelenjava: 3,294.095 SIT,
12. za skupino zmrznjena zelenjava in

sadje: 4,984.710,48 SIT,
13. za skupino domače sadje:

1,867.566,25 SIT,

14. za skupino agrumi, tropsko, lupinan-
sto in ostalo sadje: 370.035 SIT,

15. za skupino splošno prehrambeno
blago: 35,692.818,87 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina mleko in mlečni izdelki:

42,037.965,41 SIT; 36,969.066,19 SIT;
2. skupina meso in drobovina:

55,483.482,25 SIT; 54.695.051,76 SIT;
3. skupina meso perutnine, kuncev in

perutninski izdelki: 21,302.468,21 SIT;
19,798.365,92 SIT;

4. skupina mesni izdelki:
20,657.479,28 SIT; 19,309.864,35 SIT;

5. skupina ribe in mehkužci:
4,365.997,23 SIT; 4,365.997,23 SIT;

6. skupina jajca kokošja tipa B:
5,291.121,29 SIT; 4,364.623,23 SIT;

7. skupina olja in maščobni proizvodi:
9,557.116,02 SIT; 8,894.823,66 SIT;

8. skupina moke, zdrobi, testenine:
5,927.450,16 SIT; 5,165.569,74 SIT;

9. skupina kruh, pekovsko pecivo, keksi
in slaščičarski izdelki: 14,351.397,27 SIT;
14,111.490,39 SIT;

10. skupina zmrznjeni cmoki, svaljki in
žitno krompirejvi izdelki: 880.872,19 SIT;
770.859,95 SIT;

11. skupina sveža in naravno kisana ze-
lenjava: 4,339.935,09 SIT; 3,294.095 SIT;

12. skupina zelenjava in sadje zmrznje-
no: 5,619.918,52 SIT; 4,984.710,48 SIT;

13. skupina sadje domače:
2,554.514,75 SIT; 1,867.566,25 SIT;

14. skupina agrumi, tropsko, lupinasto,
suho in ostalo sadje: 519.826,10 SIT;
370.035 SIT;

15. skupina splošno prehrambeno bla-
go: 40,078.336,17 SIT; 35,692.818,87
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodbene vrednosti za skupine 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 in 14 so
sedemmesečne (za čas od 1. 6. 2002 do
31. 12. 2002), pogodbene vrednosti za
skupine 11, 13 in 14 so enomesečne (za
čas od 1. 6. 2002 do 30. 6. 2002).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 69 z dne 24. 9. 2001, Ob-54070.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51677.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 59/02 Ob-74906
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 13. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, Splošna bolnišni-
ca Maribor:

1. razne tiskovine,
2. posebne tiskovine,
3. pisarniški material.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Koda Press, d.o.o., Tiskarna Saje,
Nova ulica 31, 2000 Maribor, za skupino
tiskovine razne;

2. DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Di-
vizija trgovina, Mali trg 6, 1538 Ljubljana, za
skupini tiskovine posebne in pisarniški ma-
terial in razni obrazci.

7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino razne tiskovine:

6,481.730 SIT,
2. za skupino posebne tiskovine:

3,087.775,63 SIT,
3. za skupino pisarniški material:

21,264.687,18 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina razne tiskovine:

7,391.830,89 SIT; 6,481.730 SIT;
2. skupina posebne tiskovine:

3,128.784,79 SIT; 3,087.775,63 SIT;
3. skupina pisarniški material:

21,955.426,83 SIT, 21,264.687,18 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 6.
2002 do 31. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001, Ob-53409.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 58/02 Ob-74908
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: režijski material, Splošna bolnišnica
Maribor:

1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. polietilen vreče,
4. posteljna pregrinjala.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudnikove specifikacije ponudbe s cenami
za posamezno skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Paloma, d.d, Sladki vrh 1, 2214 Slad-
ki vrh – za skupino papirna konfekcija;

2. Sava Trade, d.d., Cesta v Mestni log
90, 1000 Ljubljana – za skupino polietilen
vreče in za skupino posteljna pregrinjala;

3. Mavrica, d.d., Resljeva c. 1, 1000
Ljubljana – za skupino ostali režijski materi-
al.

7. Pogodbena vrednost:
1. za skupino papirna kofekcija:

12,213.270,49 SIT,
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2. za skupino ostali režijski material:
3,621.457,02 SIT,

3. za skupino polietilen vreče:
3,666.505,20 SIT,

4. za skupino posteljna pregrinjala:
3,174.287,04 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina papirna konfekcija:

15,941.419,68 SIT; 12,213.270,49 SIT;
2. skupina ostali režijski material:

3,750.615,19 SIT; 3,621.457,03 SIT;
3. skupina polietilen vreče:

3,666.505,20 SIT; 3,666.505,20 SIT;
4. skupina posteljna pregrinjala:

3,174.287,04 SIT; 3,174.287,04 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklepa za čas od 1. 6.
2002 do 31. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001, Ob-53109.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-74919
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

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

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

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 3. 6. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 6. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 6. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava izdelkov črne metalurgije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Tink d.o.o., Celje, Kosovelo-
va 16, Celje,

– sklop 2: Merkur d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 7, Naklo,

– sklop 3: Merkur d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 7, Naklo,

– sklop 4: Tink d.o.o., Celje, Kosovelo-
va 16, Celje,

– sklop 5: Aditrade d.o.o., Žiri, Cesta na
Ledinico 1, Žiri,

– sklop 6: Merkur d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 7, Naklo.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 1,675.440 SIT,
– sklop 2: 2,059.750 SIT,
– sklop 3: 4,840.700 SIT,
– sklop 4: 2,160.900 SIT,
– sklop 5: 3,422.430 SIT,
– sklop 6: 610.500 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 1,
– sklop 3: 2,

– sklop 4: 2,
– sklop 5: 4,
– sklop 6: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 2,019.470 SIT in 1,675.440

SIT,
– sklop 2: 2,059.750 SIT in 2,059.750

SIT,
– sklop 3: 4,978.300 SIT in 4,840.700

SIT,
– sklop 4: 2,202.500 SIT in 2,160.900

SIT,
– sklop 5: 4,790.150 SIT in 3,146.800

SIT,
– sklop 6: 610.500 SIT in 610.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68141.

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

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Ob-74920
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

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

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

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 3. 6. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 6. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 6. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava goriv in maziv.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: OMV Istrabenz d.o.o., Koper,
Ferrarska 7, Koper,

– sklop 2: Horizont d.o.o., Maribor, Vo-
dovodna 30, Maribor,

– sklop 3: Petrol d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 50, Ljubljana,

– sklop 4: Horizont d.o.o., Maribor, Vo-
dovodna 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 8,810.090,85 SIT,
– sklop 2: 5,544.172 SIT,
– sklop 3: 19,192.575 SIT,
– sklop 4: 648.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 3,
– sklop 2: 3,
– sklop 3: 2,
– sklop 4: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 10,345.385 SIT in

8,810.090,85 SIT,
– sklop 2: 5,701.924,80 SIT in

4,714.728 SIT,
– sklop 3: 19,463.715 SIT in

19,192.575 SIT,

– sklop 4: 648.160 SIT in 648.160 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68140.

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

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Ob-74921
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

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

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

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 3. 6. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 4. 6. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 5. 6. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava vrtalnih kron in drogovja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Merkur d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 7, Naklo,

– sklop 2: Omnikom d.o.o., Trbovlje,
Šuštarjeva 7, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 15,492.520 SIT,
– sklop 2: 32,228.092 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 2,
– sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 17,438.241,60 SIT in

15,492.520 SIT,
– sklop 2: 33,387.630 SIT in

32,228.092,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68128.

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

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Ob-74922
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –

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

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

3. Datum izbire: odpiranje in ocenjeva-
nje 3. 6. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 5. 6. 2002, obvestilo o oddaji jav-
nega naročila 6. 6. 2002.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava vijačnega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kovinocrom d.o.o., Je-
senice na Dolenjskem, Jesenice 1, Jeseni-
ce na Dolenjskem.

7. Pogodbena vrednost: 5,182.237
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 5,329.412,40 SIT in 5,182.237
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 26. 4.
2002, Ob-68138.

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

Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Št. 4/2001 Ob-74931
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. Datum izbire: 24. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski pripomočki, Splošna bol-
nišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: omejeni javni razpis – naj-
nižja končna cena za posamezni izdelek.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Impakta d.d. Ljubljana – za izdelke iz
skupine F,

2. Metalka Zastopstva Media d.o.o.,
Ljubljana – za izdelke iz skupine F,

3. Tosama d.d., Domžale – za izdelke iz
skupine C,

4. Gopharm d.d., Nova Gorica – za iz-
delke iz skupin C, D/c in D/f,

5. Emoprio medical d.o.o., Ljubljana –
za izdelke iz podskupin D/c in D/f,

6. Hibiskus d.o.o., Ljubljana – za izdel-
ke iz podskupin D/d, D/e in D/f,

7. Medis d.o.o., Ljubljana – za izdelke iz
skupin A, B, D/d in D/f,

8. Auremiana Sežana d.o.o., Sežana –
za izdelke iz podskupine D/f,

9. Profarmakon International d.o.o., Ma-
ribor – za izdelke iz skupin C, D/b, D/c,
D/e in D/f,

10. SIND Ljubljana d.o.o., Ljubljana – za
izdelke iz podskupine D/f,

11. Valencia Stoma - Medical d.o.o.,
Ljubljana – za izdelke iz skupin C in D/f,

12. Johnson&Johnson s.e., podružnica
Ljubljana, Ljubljana – izdelke iz skupin A, C,
D/f, D/g in E,

13. Heli pro d.o.o., Radovljica – ponujeni
izdelki iz skupine F niso med najcenejšimi,

14. Interpart d.o.o., Ljubljana – za izdel-
ke iz podskupin D/e in D/f,

15. Sanolabor d.d., Ljubljana – za izdel-
ke iz skupin A, B, C, D/b, D/c, D/d, D/e,
D/f, D/g, E in G,

16. Farmadent d.o.o., Maribor – za iz-
delke iz skupin A in E,

17. Dentacom Inženiring d.o.o., Velenje
– za izdelke iz podskupine D/f,

18. Simps’s d.o.o., Trzin – za izdelke iz
podskupine D/b,

19. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Ljubljana – za izdelke iz skupin C in D/f,

20. Thomx Frey East d.o.o., Ljubljana –
za izdelke iz podskupine D/f,

21. Kemofarmacija d.d., Ljubljana – za
izdelke iz skupin A, B, C, D/c, D/d, D/e,
D/f in H,

22. AMS Meding d.o.o., Šentjur – za
izdelke iz podskupin D/d in D/f,

23. Medias International d.o.o., Ljublja-
na – za izdelke iz podskupin D/a in D/f,

24. Medinova d.o.o., Ljubljana – za iz-
delke iz skupin D/d, D/f in H,

25. Merit d.o.o., Ljubljana – za izdelke
iz skupin C in D/b,

26. Lek d.d., SPE Medicinski pripomoč-
ki Ljubljana – za izdelke iz skupine H,

27. Mikro + Polo d.o.o., Maribor – za
izdelke iz skupin A in B,

28. MM Surgical d.o.o., Ljubljana – za
izdelke iz skupin D/f, D/g in E,

29. LT Burnik d.o.o., Vodice – za izdel-
ke iz skupin B in D/f,

30. Adriamed d.o.o., Ljubljana – za iz-
delke iz skupine B.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila je 470,000.000 SIT let-
no. Naročnik opravi obdobni izbor najnižjih
cen po posameznem izdelku (na vsakih 6
mesecev), zato pogodbene vrednosti ni mo-
goče podati.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje in najnižje ponudbe je
nesmiselno podajati iz vidika izbora najnižjih
cen po izdelku po posameznih obdobjih.

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, Ob-46743.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 002.

Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Št. 30-336-94/02 Ob-74932
1. Naročnik: Inštitut Republike Sloveni-

je za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,

Ljubljana, tel. 01/475-81-00, faks
01/437-20-70.

3. Datum izbire: 23. maj 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža notranje opreme
za preureditev lekarne v okvirni vrednosti
19,000.000 SIT, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:  cena: do 79 točk, s strani
naročnikov potrjene reference v zadnjih treh
letih do 15 točk, ugodni plačilni pogoji, do
6 točk. Najugodnejši ponudnik je bil izbran,

ker je dosegel največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,446.403
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sedem.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 35,296.669 SIT, 23,446.403 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. julij 2002.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Št. 05/02, 2361/02 Ob-74936
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala v ob-
dobju 2002/2003 – sklop 1 “Tiskovi-
ne”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (70% de-
lež),

– potrjene reference (10% delež),
– popust na uradni cenik za blago izven

specifikacije (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop 1 “Tiskovine”: Tiskarna Jože

Moškrič, d.d., Kajuhova 55, 1110 Ljublja-
na in DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1538 Ljubljana, divizija Trgovina,
Šmartinska 152, Hala XII, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Kajuhova

55, 1110 Ljubljana: 2,976.384 SIT in
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, 1538 Ljubljana, Divizija Trgovina,
Šmartinska 152, Hala XII, 1538 Ljubljana:
3,475.501,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 4 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 7,343.655 SIT (brez DDV),

4,960.640 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: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 7. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 7547 Ob-75024
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krš-

ko, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, Slovenija, tel. +386-7-48-02-00,
fax. +386-7-49-21-528.

3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: nakup pomožnih kotlov (Auxilia-
ry Steam Boilers Replacement).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila kot v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: “Loos International –
Loos Deutschland GmbH“, Nürnberger Str.
73, D-91710 Gunzenhausen, Germany.

7. Pogodbena vrednost: 139,180.527
SIT (= 615.000 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 615.000 EUR.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 292,286.500 SIT 124,344.511,20
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: 22. 7. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

Ob-74611
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci

31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-07.

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja vodovoda v nase-
ljih: Šulinci, Ženavlje, Martinje in Boreča.

5. Merila za dodelitev naročila in utemelji-
tev izbire:

– cena – 40%,
– plačilni pogoji – 20%,
– rok izvedbe – 20%,
– garancijski rok – 5%,
– reference – 15%.
Izbran ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk glede na opredeljena merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Mura Javno vodnogospodar-
sko podjetje d.d., Ciril Metodova 34, 9000
Murska Sobota.

7. Ponudbena vrednost: 108,900.000
SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 50%.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 115,386.325,31 SIT, 108,900.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 18. 7. 2002

Občina Gornji Petrovci

Št. 403-1/2002-21303 Ob-74614
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

78, 4270 Jesenice.
3. Datum izbire: 21. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: modernizacija občinskih
cest v Občini Jesenice v letu 2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila najugo-
dnejša cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinar Gradnje St. d.o.o.,
Jesenice, Spodnji Plavž 6.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za modernizacijo 10 m ceste 292.860
SIT in 371.048 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba je bila podpisana 19. 4.
2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 7. 2002.

Občina Jesenice

Št. 01-352-12/97 Ob-74626
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 3,

1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 26. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja ceste z vso in-
frastrukturo in čistilno napravo zazidalni
otok Hrastje pri Ribnici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni po-
goji, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tanko d.o.o., Vrvarska ulica
3,1310 Ribnica.

7. Pogodbena vrednost: 86,405.006,76
SIT.

8. Vrednost,ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 125,484.006,76 SIT, 86,405.006,76
SIT,

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

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

Občina Ribnica

Št. 01-351-01-9/01 Ob-74627
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 3,

1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 30. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija vodovoda Do-
lenja vas – Lipovec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tanko d.o.o Vrvarska ulica
3,1310 Ribnica.

7. Pogodbena vrednost: 49,203.535,25
SIT.

8. Vrednost,ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,842.184,70 SIT, 49,203.535,25
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

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

Občina Ribnica

Št. 35100-0025/02 Ob-74653
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica; tel. 04/537-23-00.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: zunanja ureditev in obnova
komunalne infrastrukture (gradbena de-
la) v območju starega mestnega jedra v
Radovljici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik d.d., Stara ce-
sta 2, 4220 Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 183,628.283
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: Marmor Hotavlje d.d.
– 69,069.080 SIT, Pan Elektronik d.o.o. –
4,172.160 SIT, Cestno podjetje Kranj d.d.
– 9,863.031 SIT, Kron Telekom d.o.o. –
4,668.600 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 232,404.551,04 SIT,  183,628.283
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 64-66 / 26. 7. 2002 / Stran 5287

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 39 z dne 6. 5. 2002.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

Občina Radovljica

Št. 2/2002 Ob-74655
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Občina Žetale, Že-

tale 1,2287 Žetale, tel. 02/765-30-10, faks
02/769-57-21, e-mail: obcina.zetale@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 14. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: mrliška vežica Žetale, Žeta-
le.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, plačilna spo-
sobnost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPI, Rogaška Slatina, Zdravi-
liški trg 13,3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 25,610.337,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,504.167,46 SIT, 25,610.337,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: /
Občina Žetale

Št. 462-02/53-02/0520-010 Ob-74790
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, General-
ni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: investicijsko vzdrževanje na
objektih carinske službe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor najugodnejše
ponudbe so:

1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja

80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (referen-
ce) predstavlja 20% vrednosti.

ad 1) cena se je preračunala v točke po
naslednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena x 100) /
ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v

vrednosti do 20,000.000 SIT: 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti od 20,000.001 SIT do 40,000.000
SIT: 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 40,000.001 SIT do 80,000.000
SIT: 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 80,000.000 SIT: 16 točk.

Ponudnik za predložene reference je lah-
ko prejel največ 100 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Anchi inženiring, Sp. Brežnica 2, Po-
ljčane, za investicijsko vzdrževanje objektov
za Carinski urad Celje,

– Adaptacije – vzdrževanje, Ribičičeva
21, Ljubljana, za investicijsko vzdrževanje ob-
jektov za Carinski urad Koper, Ljubljana in
Sežana,

– Sortima d.o.o., Koroška c. 118, Mari-
bor, za investicijsko vzdrževanje objektov za
Carinski urad Dravograd in Maribor,

– GIC Gradnje d.o.o., Sv. Florijan 120,
Rogaška Slatina, za investicijsko vzdrževanje
objektov za Carinski urad Murska Sobota,

– DOM Koper d.o.o., Ferarska 17, Ko-
per, za investicijsko vzdrževanje objektov za
Carinski urad Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
– Anchi inženiring d.o.o,. Poljčane –

180.600 SIT,
– Adaptacije – vzdrževanje d.o.o., Ljub-

ljana – 60,564.309,82 SIT,
– Sortima d.o.o., Maribor –

8,478.963,98 SIT,
– GIC Gradnje d.o.o., Rogaška Slatina –

5,135.811,60 SIT,
– DOM Koper d.o.o., Koper –

6,243.118,80 SIT
oziroma
– za Carinski urad Celje 180.600 SIT –

Anchi inženiring d.o.o., Poljčane,
– za Carinski urad Dravograd

2,582.206,32 SIT – Sortima d.o.o., Mari-
bor,

– za Carinski urad Koper 37,981.807,44
SIT – Adaptacije in vzdrževanje d.o.o., Ljub-
ljana,

– za Carinski urad Ljubljana
4,051.434,74 SIT – Adaptacije in vzdrževa-
nje d.o.o., Ljubljana,

– za Carinski urad Maribor 5,896.757,66
SIT – Sortima d.o.o., Maribor,

– za Carinski urad Murska Sobota
5,135.811,60 SIT – GIC Gradnje d.o.o.,
Rogaška Slatina,

– za Carinski urad Nova Gorica
6,243.118,80 SIT – DOM Koper d.o.o., Ko-
per,

– za Carinski urad Sežana
18,531.067,64 – Adaptacije in vzdrževanje
d.o.o., Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za Carinski urad Celje: 268.320 SIT in

180.600 SIT,
– za Carinski urad Dravograd: 9,709.896

SIT in 2,582.206,32 SIT,
– za Carinski urad Jesenice:

4,806.007,60 SIT,
– za Carinski urad Koper: 50,871.594

SIT in 37,981.807,44 SIT,
– za Carinski urad Ljubljana:

4,409.091,80 SIT in 4,051.434,74 SIT,
– za Carinski urad Maribor: 8,608.257

SIT in 5,896.757,66 SIT,
– za Carinski urad Murska Sobota:

6,231.277,68 SIT in 4,829.238,50 SIT,

– za Carinski urad Nova Gorica:
7,879.370,35 SIT in 6,243.118,80 SIT,

– za Carinski urad Sežana: 26,229.363
SIT in 18,531.067,64 SIT,

– za Generalni carinski urad:
2,603.188,23 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za investicijsko vzdrževanje objektov
za Carinski urad Jesenice in za Generalni
carinski urad naročnik ni pridobil v postopku
oddaje javnega razpisa za oddajo javnega
naročila po odprtem postopku dveh samo-
stojnih pravilnih ponudb, zato se za navede-
na carinska urada ne izbere najugodnejšega
ponudnika, kar je v skladu s prvim odstav-
kom 76. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

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

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 23/2002 Ob-74791
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod -

Kanalizacija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodovodna 90,

1000 Ljubljana, tel. 58-08-100, faks
58-08-302.

3. Datum izbire: 19. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: dodatna dela pri obnovi in
razširitvi ČN Gameljne.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 33,263.988,27
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 na-

ročilu: osnovna pogodba za Obnova in razši-
ritev ČN Gameljne (št. 787/2000 - TIS z dne
27. 9. 2000), je bila sklenjena s podjetjem
Komunalna operativa d.d., Povšetova 8,
1000 Ljubljana, kot najugodnejšim ponudni-
kom na javnem razpisu.

Dela pri obnovi in razširitvi ČN Gameljne
so nadaljevanje del iz leta 2001. Pogodbena
vrednost del je presežena zaradi:

– dodatnih del pri izvedbi vodovodnega
priključka,

– dodatnih del pri izvedbi transformator-
ske postaje,

– več asfalterskih del zaradi povečanja
območja ČN,

– dodatnih del izkopa za SRB objekt, ki
ni bilo zajeto v ponudbenem predračunu,

– dodatnih del zaradi prestavitve kanali-
zacije v območju obstoječega črpališča in

– dodatnih del pri izvedbi novega vhodne-
ga črpališča v območju ČN.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 19. 7. 2002.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Št. 351-65/02 Ob-74809
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, 02/741-53-27.
3. Datum izbire: 5. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: dozidava OŠ Podgorci – no-
vogradnja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference,
finančna usposobljenost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGD Holermous, d.o.o., Or-
mož.

7. Pogodbena vrednost: 95,143.484,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 129,664.383,60 SIT, 95,143.484,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

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

Občina Ormož

Št. 40306-2/188/02 Ob-74812
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: 23. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: dela pri rekonstrukciji me-
stne ceste in kanalizacijskega kolektorja
“R” na odseku križišče Kamnikar – OIC
Neža – 2. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 80%,
– reference: 10%,
– rok izvedbe: 5%,
– finančna usposobljenost: 5%.
Na podlagi navedenih meril je izbrani po-

nudnik zbral največje število točk – 475.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBT PIN, d.o.o., Trbovlje,
Gimnazijska c. 16, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 74,286.770
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,200.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,609.434,40 SIT, 74,286.770 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 16. 7. 2002.
Občina Trbovlje

Št. 32404-19/2000 Ob-74839
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

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

3. Datum izbire: 12. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izvedba geodetskih del na
komasacijskem območju k.o. Vaneča.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 40%, refe-
rence 30%, ISO certifikat 15%, rok izvedbe
10%).

Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Geodetski zavod Slove-
nije d.d., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 49,777.821,65
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,400.000 SIT, 49,877.821,65 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 7. 2002.
Občina Puconci

Št. 35205-24/2001 Ob-74840
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

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

3. Datum izbire: 15. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: nadaljevanje izgradnje vo-
dovodnega omrežja Vaneča v smeri Ša-
lamenci in Bodonci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 70%,
tehnična ocena 30% (od tega: rok izvedbe
30%, plačilni pogoji 25%, reference (DUC-
TIL cevi) 12,5%, reference (PEHD cevi)
12,5%, garancijski rok 20%). Najugodnejša
je bila ponudba, ki je po zgoraj navedenih
merilih prejela največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Blisk montaža d.d., Mur-
ska Sobota, Plese 9, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 107,048.428
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 140,319.191,32 SIT, 107,048.428 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 18. 7. 2002.
Občina Puconci

Ob-74854
1. Naročnik: Center slepih in slabovidnih

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

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

3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: rekonstrukcija kotlovnice v
domu oskrbovancev Centra slepih in sla-
bovidnih Škofja Loka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena po sistemu
«ključ v roke«.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ČEEK podjetje za inže-
niring in trgovino, Pokopališka 2, d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 38,121.930
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajlcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,375.950 SIT, 38,121.930 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 razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

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

Center slepih in slabovidnih
dr. Antona Kržišnika

Št. 353-13/00 Ob-74925
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-7402.

3. Datum izbire: 2. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: gradnja vodovoda Hrast-Do-
le-Mačkovec-Jugorje, III. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena = 85 točk
(po formuli), plačilni pogoji = 0-5 točk, refe-
rence = 0-5 točk, rok izvedbe = 0-5 točk. Po
merilih je izbrana najugodnejša ponudba, ki
je prejela največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad d.d., gradbeništvo,
trgovina, inženiring, Kočevarjeva 4, 8000 No-
vo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 38,705.329,17
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,594.504,80 SIT, 38,471.927,90
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 razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 7. 2002.

Občina Metlika
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Št. 10/02, 2364/02 Ob-74935
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 17. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja kabelske kanaliza-
cije – bencinski servis Šentvid v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (76% delež),
– strokovna priporočila (16% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

(3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavar-
jeva ulica 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,106.709,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,955.391 SIT (La-
zarevič Božo, s.p.).

9. Število prejetih ponudb: skupaj 10
ponudb, in sicer 3 nesprejemljive ponudbe,
1 nepravilna ponudba in 6 pravilnih ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 17,110.804 SIT (brez DDV), 8,633.726
SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 7. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

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. 47/2019/2002 Ob-74665
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42,
tel. 01/47- 30-00.

3. Datum izbire: 9. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija

SM 24 na DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cer-
kno, odsek Tolmin-Cerkno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave (4.
točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dalen d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 16,667.731,10
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,796.000 SIT.

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: 19. 7. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 45/1905/2002 Ob-74666
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.

3. Datum izbire: 28. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija var-

nostnih višin na DV 220 in 400 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: skupna ponudbena cena
75%, reference za dela na DV 220 in
400 kV 20%, plačilni pogoji 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dalen d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 49,928.950,80
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 39,265.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,726.179,60 SIT, 49,928.950,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 736/02 Ob-74679
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. sanacije in melioracije na obmo-

čju Lokalne izpostave Gornja Radgona,
2. sanacija in vzdrževanje kmetijske

infrastrukture na območju Lokalne izpo-
stave Ljutomer,

3. vzdrževanje kmetijske infrastruk-
ture in melioracij na območju Lokalne
izpostave Murska Sobota,

4. hidromelioracija vinogradniškega
kompleksa k.o. Mestni vrh in k.o. Graje-
na na območju Lokalne izpostave Ptuj,

5. Agromelioracija v k.o. Levanjci na
območju Lokalne izpostave Ptuj,

6. agromelioracija v k.o. Vintarovci
na območju Lokalne izpostave Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Alfred Gorički s.p., Lutverci 43, Apa-
če,

2. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28,Ljubljana,

3. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28,Ljubljana,

4. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28,Ljubljana,

5. Slavko Predan s.p.,Pred njivami 16,
Rače,

6. Drava VGP d.d., Žnidaršičevo nabre-
žje 11, Ptuj.

8. Pogodbena vrednost:
1. 1,782.000 SIT,
2. 2,592.000 SIT,
3. 2,700.000 SIT,
4. 1,890.000 SIT,
5. 348.000 SIT,
6. 155.108 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 5,
2. 3,
3. 5,
4. 4,
5. 4,
6. 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. 4,632.000 SIT, 1,782.000 SIT,
2. 6,192.220 SIT, 2,592.000 SIT,
3. 4,782.747,60 SIT, 2,700.000 SIT,
4. 2,520.000 SIT, 1,890.000 SIT,
5. 1,086.600 SIT, 348.000 SIT,
6. 379.200 SIT, 155.108 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 3456/02 Ob-74680
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. širitev obstoječega kolovoza Ipa-

vec-Belobrdar, Lok. izpostava Idrija,
2. sanacije zemljišča, Lok. izpostava

Nova Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
1. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,

Hajdrihova 28, Ljubljana,
2. Delgiusto Mario s.p., Sečovlje 3, Se-

čovlje.
8. Pogodbena vrednost:
1. 3,272.498,66 SIT,
2. 720.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 9,
2. 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. 8,795.412 SIT, 3,272.498,66 SIT,
2. 1,602.960 SIT, 720.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 6344/02 Ob-74681
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 1. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. melioracija v Ponovičah na obmo-

čju Lokalne izpostave Trbovlje,
2. obnova poljske poti Podcerkev-Pod-

gozd na območju Lokalne izpostave Cer-
knica,

3. obnova poljske poti na Slivnici na
območju Lokalne izpostave Cerknica,

4. melioracija fara na območju Lo-
kalne izpostave Kočevje,

5. obnova poljskih poti na območju
Lokalne izpostave Vrhnika,

6. melioracija na območju Lokalne
izpostave Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,
Laško,

2. Strobus d.o.o., Padež 4, Borovnica,
3. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
4. AGM Nemec Primož s.p., Sedraž 3,

Laško,
5. Samotorčan Danijel s.p., Mala Ligo-

nja 3, Vrhnika,
6. Strobus d.o.o., Padež 4, Borovnica.
8. Pogodbena vrednost:
1. 392.400 SIT,
2. 1,296.000 SIT,
3. 2,526.000 SIT,
4. 510.000 SIT,
5. 839.790 SIT,
6. 1,490.400 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 3,
2. 5,
3. 5,
4. 3,
5. 6,
6. 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. 802.200 SIT, 392.400 SIT,
2. 2,560.800 SIT, 1,296.000 SIT,
3. 3,578.400 SIT, 2.526 SIT,
4. 840.000 SIT, 510.000 SIT,
5. 1,620.000 SIT, 839.790 SIT,
6. 2,712.500 SIT, 1.490 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 282/02 Ob-74682
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

1000 Ljubljana, tel. 01/434-11-00.
3. Datum izbire: 29. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
1. vzdrževalna dela na melioracij-

skem območju Apaška dolina, Lokalna
izpostava G. Radgona,

2. sanacije zemljišč, Lokalna izposta-
va Ljutomer, Ormož,

3. sanacija zemljišč, Lokalna izposta-
va Maribor, Lenart,

4. gramoziranje poljskih poti, Lokal-
na izpostava G. Radgona,

5. gramoziranje poljskih poti, Lokal-
na izpostava Ljutomer.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena. Pod 5. točko
naročnik ni izbral izvajalca, ker izbor ob
upoštevanju določenih meril ni bil mogoč.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrinova 28, Ljubljana,

2. Alfred Gorički s.p., Lutverci 43, Apa-
če,

3. Slavko Predan s.p., Pred njivami 16,
Rače,

4. Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrinova 28, Ljubljana.

8. Pogodbena vrednost:
1. 3,360.000 SIT,
2. 500.000 SIT,
3. 8,040.000 SIT,
4. 3,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. 5,
2. 5,
3. 8,
4. 7,
5. 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. 12,960.360,96 SIT, 3,360.000 SIT,
2. 1,320.000 SIT, 500.000 SIT,
3. 13,800.000 SIT, 8,040.000 SIT,
4. 4,800.000 SIT, 3,300.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001, Ob-50065.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2002.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

Št. 3-8/2001 Ob-74683
1. Naročnik: Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 58,

Ljubljana, tel. 01/434-11-10, faks
01/436-12-28.

3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: raziskoval-

ne naloge s področja žičnega spravila
lesa iz gozdov RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izvajalec je bil izbran po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z drugo točko prvega odstavka 20.
člena ZJN-1 in pridbljenim predhodnim
mnenjem Urada za javna naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gozdarski inštitut Slove-
nije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 30,000.000 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: 19. 7. 2002.
Sklad kmetijskih zemljišč

in gozdov RS

Št. 1022 Ob-74743
1. Naročnik: Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbor tiska-

nega medija za oglaševanje povezano z
vrednostnimi papirji Republike Sloveni-
je za dobo dveh let (poslovna ciljna pu-
blika).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Častnik Finance d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: cena oglasne-
ga prostora za 1 cm v stolpcu (kolonski
centimeter) znaša v celotnem pogodbenem
obdobju 3.085 SIT (brez davka na dodano
vrednost in vključno s popustom, ki ga izva-
jalec priznava naročniku).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1, v skladu
z mnenjem Urada za javna naročila, št.
107/2002-AP.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za finance
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Št. 012-26/2002 Ob-74745
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-35-55, faks
01/478-35-44.

3. Datum izbire: 4. 7. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: organizira-

nje letalskih prevozov in namestitvenih
aranžmajev za obdobje 4 mesecev.

Naročilo se je oddalo po sklopih, in si-
cer:

– sklop 1: organiziranje letalskih prevo-
zov,

– sklop 2: organiziranje namestitvenih
aranžmajev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, izvajalec je
bil izbran kot najugodnejši po principu eko-
nomsko najugodnejše ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo (merila so bila ena-
ka za oba sklopa).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Airpass d.o.o., Vošnjako-
va 16, 1000 Ljubljana (za oba sklopa).

7. Pogodbena vrednost: vrednost za
sklop 1 znaša 20,000.000 SIT, vrednost za
sklop 2 znaša 6,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: sklop 1: vse tri ponudbe so po me-
rilih iz razpisne dokumentacije dosegle ena-
ko število točk. Najugodnejšo ponudbo je
naročnik izbral na podlagi posebnega dolo-
čila iz razpisne dokumentacije: višje pov-
prečje celotne gospodarnosti, sklop 2: naj-
ugodnejša ponudba je zbrala 23 točk, naj-
manj ugodna ponudba pa 17,2 točke.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 11. 2. 2002, Ob-63800.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 90505-2/2002-5 Ob-74748
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: operativna

podpora izvedbi geodetskih del na dr-
žavni meji (27. točka priloge 1B ZJN –
druge storitve).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena (do 65 točk),
kvalifikacije ponudnikov in podizvajalcev (do
15 točk), metodološki pristop (do 15 točk),
ponujene ugodnosti (do 5 točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski zavod Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 7,719.182
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,613.040 SIT, 7,719.182 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: 16. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90505-3/2002-7 Ob-74749
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
Ljubljana.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje ve-

getacije na mejni črti z Republiko Mad-
žarsko (27. točka priloge 1B ZJN – druge
storitve).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena (do 70 točk);
kvalifikacija ponudnikov in podizvajalcev:
število ekip (do 10 točk), primernost in koli-
čina tehnične opreme (do 20 točk).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Podjetje za gozdne grad-
nje in hortikulturo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 2,986.175 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,046.608 SIT, 2,986.175 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: 16. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90415-4/2002-8 Ob-74751
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 3. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava dr-

žavne topografske karte v merilu
1: 50.000 (DTK 50) in vojaške topograf-
ske karte v merilu 1: 50.000 (VTK 50)
po posameznih nalogah: 4.1. Pripravljal-
na dela ter zajem dopolnitev in spre-
memb (za 4 liste DTK 50 in VTK 50),
4.2. Obdelava tiskanih listov TK 50 (15
tiskanih listov TK 50).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za obe nalogi so bila:
cena (do 60 točk), izvedbeni rok (do 20
točk), izkušnje in reference ponudnika na
primerljivih delih (do 10 točk), izkušnje no-

silcev (ključnega osebja) (do 10 točk). Na
podlagi teh meril smo vse ponudbe točko-
vali in izbrali tisto, ki je imela največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za nalogo 4.1. Pripravljal-
na dela ter zajem dopolnitev in sprememb
(za 4 liste DTK 50 in VTK 50) je bilo naročilo
dodeljeno Geodetskemu zavodu Slovenije
d.d., Ljubljana, Zemljemerska ulica 12; za
nlogo 4.2. Obdelava tiskanih listov TK 50
(15 tiskanih listov TK 50) pa je bilo naročilo
dodeljeno DFG Consultingu d.o.o, Ljublja-
na, Pivovarniška ulica 8.

7. Pogodbena vrednost: za nalogo 4.1.
znaša pogodbena vrednost 7,999.200 SIT,
za nalogo 4.2. pa 7,854.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: za vsako na-
logo sta prispeli dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za nalogo 4.1: 9,099.600 SIT,
7,999.200 SIT. Za nalogo 4.2: 8,508.000
SIT, 7,854.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo objavljeno.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 7. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-74907
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.

3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: neurgentni

prevozi bolnikov, Splošna bolnišnica Mari-
bor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena prevoženega
kilometra z DDV.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dava, d.o.o., Gasilska 3,
2352 Selnica ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost: 43 SIT brez
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 135 SIT z DDV; 43 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodba se sklene za čas od 1. 6.
2002 do 31. 12. 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 7. 2002.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. Ob-75023
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krš-

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

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenia, tel. +386-7-48-02-327;
fax. +386-7-49-21-528; e.mail:
jasna.bozic-pavlic@nek.si.
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3. Datum izbire: pogodba je sklenjena
19. 7. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: storitev pri-
prave CDP paketa za zamenjavo raču-
nalniške opreme za PIS Nivo 1 in 2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila brez pred-
hodne objave v skladu z 3. in 5. točko 110.
člena ZJN. Izvajalec je dobavil in vgradil
programsko in strojno opremo, kar pomeni,
da je predmet tega naročila dograditev ob-
stoječega sistema. V primeru izbire druge-
ga dobavitelja bi – zaradi specifičnosti že
vgrajene programske in strojne opreme –
prišlo do neadekvatnih tehničnih rešitev, ki
bi pripeljala do neskladnosti z že vgrajeno
opremo in tehničnih težav med obratovan-
jem in vzdrževanjem.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ABB Oy Paper, Print-
ing, Metals & Minerals, FIN-00381 Helsin-
ki.

7. Pogodbena vrednost: 54,097.650
SIT (= 239.000 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 7. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi

Obvestilo

Ob-74815
Ministrstvo za gospodarstvo, zaradi pre-

hoda na programsko financiranje v letu
2003, objavlja preklic drugega odpiranja
vlog na razpisu za sofinanciranje izvedbenih
delov regionalnih razvojnih programov za
leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
28/02). Rok za oddajo vlog je bil 27. 9.
2002.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-74841
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na pod-
lagi določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 66/01), Pravilnika o
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlo-
vanja (Ur. l. RS, št. 64/01) ter Programov
aktivne politike zaposlovanja za leto 2002,
ki so bili sprejeti na seji Vlade Republike
Slovenije dne 28. 2. 2002 in Programa jav-
nih del za leti 2002 in 2003, ki je bil sprejet
na seji Vlade Republike Slovenije dne 28.
12. 2001

spremembo javnega razpisa
za izbor programov javnih del v

Republiki Sloveniji za obdobje od 5. 5.
2002 do 31. 12. 2003 na področju

območnih služb ZRSZ Maribor in
Murska Sobota,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
32-33 z dne 12. 4. 2002 na strani 3017.

1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
zavod).

2. Javni razpis se spremeni v naslednjih
točkah, in sicer:

– v naslovu spremembe javnega razpisa
se doda področje, kjer se bo izvajal javni
razpis za izbor programov javnih del v Repu-
bliki Sloveniji za obdobje od 5. 5. 2002 do
31. 12. 2003, in sicer področje Območne
službe ZRSZ Ptuj;

– za 2. točko se doda se točka 2/1 z
naslednjim besedilom:

Na razpis se lahko predložijo tudi dopol-
nitve vlog za programe javnih del, ki so bili
izbrani na javnem razpisu za izbor progra-
mov javnih del v RS za obdobje 2002–
2003, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 86 z dne 2. 11. 2001 in dopolnitve
objavljene v Uradnem listu RS, št. 91 z dne
16. 11. 2001. Dopolnitve za spremembo
programov se obravnavajo na osnovi pisne
vloge predlagatelja, z obrazložitvijo, potrje-
ne s strani izvajalca in naročnika, in sicer za
povečanje števila udeležencev javnih del
in/ali podaljšanje časa trajanja programa.
Roki, oprema vloge in način obravnave so
navedeni v razpisni dokumentaciji v 9. toč-
ki;

– spremeni se besedilo 3. točke, in si-
cer:

Okvirna višina sredstev tega razpisa je v
letu 2002 – 685,000.000 SIT, od tega za
Območno službo ZRSZ Maribor
495,000.000 SIT, za Območno službo
ZRSZ Murska Sobota 165,000.000 SIT in
za Območno službo Ptuj 25,000.000 SIT,
v letu 2003 pa skupaj 558,000.000 SIT in
se bodo financirala iz proračunske postav-
ke 7029 – Javna dela;

– spremeni se besedilo 5. točke, in si-
cer:

se podaljša čas, za katerega je razpis
odprt: najkasneje do 5. 11. 2002 oziroma
do porabe sredstev. Zadnji rok predložitve
vlog je 5. 11. 2002.

Vloge se oddajo osebno ali po pošti Ob-
močni službi ZRSZ Maribor, Murska Sobota
in Ptuj. Doda se naslov Območna služba
Ptuj, Vodnikova 2, 2250 Ptuj.

Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za obdobje od 5. 5. 2002 do
31. 12. 2003 na področju Območnih služb
ZRSZ Maribor, Murska Sobota in Ptuj;

– spremeni se besedilo 8. točke, in si-
cer se doda, da je mogoče dvigniti razpisno
dokumentacijo osebno v vložiščih Območ-
nih služb ZRSZ Maribor, Murska Sobota in
Ptuj.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 17123-02-403-308/2002/1 Ob-74918
Obvestilo o razpisu za izbiro

dobavitelja opreme
Nabava opreme za nadzor državne

meje
Digitalni radijski sistem

Slovenija

1. Sklic objave: Europe-
Aid/112966/D/S/SI

2. Postopek: Odprti
3. Program: Phare
4. Financiranje: Phare – Projekt

SI0005.01/2
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za no-

tranje zadeve
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s finančnim memorandumom,

ki sta ga v okviru programa PHARE sklenili
Evropska komisija in vlada Republike Slo-
venije, so ponudniki vabljeni, da oddajo po-
nudbo za dobavo opreme za nadzor držav-
ne meje (dobava, instalacija in zagon digi-
talnega radijskega sistema) v enem sklopu.

7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega en sklop za naslednjo

opremo:
Sklop 1: Digitalni radijski sistem
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za

celoten sklop. Ponujena oprema mora v ce-
loti ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični
specifikaciji.

Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse fizične ali pravne osebe (ki nastopajo
bodisi posamično ali v konzorciju ponudni-
kov) iz držav članic in iz držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
Uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti,
ki se nanašajo na program, v okviru katere-
ga se financira pogodba (glej tudi točko 21
spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.

9. Razlogi za izključitev
Ponudniki morajo svoji vlogi priložiti iz-

javo, da ne spadajo v nobeno od kategorij,
ki so navedene pod točko 2.3 ‘Manual of
Instructions for External Relations Contracts’
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europeaid
/index_en.htm.

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene

pravne skupine, ostalimi člani istega kon-
zorcija in podizvajalci) lahko predložijo eno
ali več ponudb za razpisan sklop. Ponudbe
za nepopoln sklop ne bodo upoštevane.

11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo

predložiti razpisno garancijo v višini 1% ce-
ne za ponujen sklop. Ta garancija bo po
končanem postopku razpisa vrnjena ne-
uspešnim ponudnikom, uspešnemu ponu-
dniku pa potem, ko bodo pogodbo podpi-
sale vse stranke. Razpisna garancija bo
vnovčena, če ponudnik ne bo izpolnil ob-
veznosti, ki so navedene v njegovi ponudbi.

12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu

pogodbe predložiti garancijo za izvedbo v
višini 5% pogodbene cene izražene v evrih.
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Rok za predložitev garancije za izvedbo je
največ 30 dni po prejemu pogodbe, podpi-
sane s strani pogodbenika. Če izbrani ponu-
dnik ne predloži te garancije v zahtevanem
roku, bo pogodba neveljavna. Pripravljena
bo nova pogodba in poslana ponudniku, ki je
predložil naslednjo ekonomsko najugodnej-
šo in tehnično ustrezno ponudbo.

13. Informativni sestanek
Informativni sestanek bo dne 3. 9. 2002

ob 10. uri po lokalnem času na Ministrstvu
za notranje zadeve, Kotnikova 8, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija. Informativnega sestanka se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika,
ki mora predati poverilnico zastopnika.

14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90

dni od dneva, določenega za oddajo po-
nudb.

15. Maksimalni rok za dobavo, instalaci-
jo in zagon opreme

Oprema mora biti dobavljena v 6 mese-
cih od podpisa pogodbe. V 11 mesecih od
podpisa pogodbe pa mora biti oprema in-
stalirana, pripravljena za zagon in opravljen
začasni prevzem.

Kriteriji za izbor najugodnejšega ponu-
dnika

16. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika

1) Strokovna usposobljenost ponudnika
(posameznega podjetja ali konzorcija) te-
melji na točki 4 obrazca za prijavo za sode-
lovanje na razpisu za dobavo opreme:

Ponudnik je v zadnjih šestih letih uspe-
šno izpeljal projekte, v okviru katerih je pro-
dal in instaliral najmanj 120 baznih postaj,
20 centralnih sistemskih enot (switches) ter
10 omrežnih upravljalnih programov.

2) Tehnična sposobnost ponudnika (po-
sameznega podjetja ali konzorcija) temelji
na točki 4 obrazca za prijavo za sodelovanje
na razpisu za dobavo opreme:

Ponudnik je v zadnjih šestih letih izvedel
vsaj štiri projekte podobne vsebine in za-
htevnosti.

3) 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/europeaid

/cgi/frame12.pl
Razpisno dokumentacijo je mogoče do-

biti tudi na naslednjih dveh naslovih:
1. Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.: +386 1 472 57 84,
faks: +386 1 472 57 91,
kontaktna oseba: Nataša Grgasović;
2. Delegacija Evropske komisije v Repu-

bliki Sloveniji,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slove-

nija,
tel.: +386 1 252 8800,
faks: +386 1 425 2085,
kontaktna oseba: dr. Angelika Mlinar.

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 z razpisom poslati pisno na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel: +386 1 472 57 84,
fax: +386 1 472 57 91,
kontaktna oseba: Nataša Grgasović,
ali na spletno stran http://www.polici-

ja.si/en/ (Subfolder: Phare) z navedbo:
Company: please, enter only company

name
Title: please, enter Phare 2000 – Ten-

der no. 2
Contents: please, enter your question or

inquire
vsaj 21 dni pred rokom za oddajo po-

nudb, ki je določen v točki 19. Podpisnik
pogodbe mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za od-
dajo ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni
tudi na zgornji spletni strani. Na vprašanja,
ki bodo prispela kasneje, podpisnik pogod-
be ne bo dajal pojasnil.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo

biti dostavljene najkasneje do 30. 9. 2002
do 10. zjutraj, po lokalnem času, na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve,
Vložišče,
Štefanova 2,
1000 Ljubljana,
Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne

bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 9.

2002 do 11. uri po lokalnem času na Mini-
strstvu za notranje zadeve, Kotnikova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranja po-
nudb se lahko udeleži le en predstavnik
ponudnika, ki mora predati poverilnico za-
stopnika.

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
Slovenija. 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 (UL RS 56/93),
Finančni pravilnik z dne 21. decembra
1977, ki velja za Splošni proračun Evrop-
ske skupnosti, nazadnje dopolnjen z ured-
bo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23. no-
vembra 1998, še posebej pa poglavje IX,
Zunanja pomoč, ter Zakon o javnih naroči-
lih, odstavek 2a člena 2 (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00).

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17123-02-403-308/2002/1 Ob-74924
Supply Procurement Notice
Supply of Equipment for the

State-border Control
Digital Radio System

Slovenia
1. Publication reference:

EuropeAid/112966/D/S/SI
2. Procedure: Open
3. Programme: Phare
4. Financing: Phare – Project

SI0005.01/2
5. Contracting authority: The Ministry of

Interior
Contract Specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memo-

randum concluded between the European
Commission and the Government of the
Republic of Slovenia under the PHARE Pro-
gramme, offers are invited for the supply of
equipment for the state-border control (sup-
ply, installation and putting into operation
digital radio system), in one (1) Lot.

7. Number and titles of Lots
The following supplies must be deliv-

ered, installed and put into operation:
LOT 1: Digital radio system
Any Tenderer may tender for the total

lot. The supplies tendered must fully con-
form 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 authorized 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 one or more tenders for Lot. Ten-
ders for parts of a Lot will not be consid-
ered.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee of 1% of the offered total price of Lot
tendered when submitting their tender pro-
posal. This guarantee will be released to
unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties. This guarantee will
be called upon if the tenderer does not fulfil
all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee
The successful tenderer will be request-

ed to provide a performance guarantee of
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5% of the contract value in euro when coun-
tersigning the contract. This must be deliv-
ered 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
period, the contract will be void and a new
contract may be drawn up and sent to the
tenderer which has submitted the next most
economically advantageous, compliant ten-
der.

13. Information meeting and/or site visit
Clarification meeting will be held on 3.

September at 10.00 a.m. local time at Min-
istrstvo za notranje zadeve (the Ministry of
Interior), Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slov-
enija. Only one Tenderer’s representative,
submitting the power of attorney, may at-
tend the Clarification meeting.

14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submission
of tenders.

15. Maximum period of delivery, instal-
lation and acceptance of the digital radio
equipment

The supplies must be delivered in 6
months after the signature of the contract.In
11 months after the signature of the con-
tract, the system must be installed, fully op-
erational and provisionally accepted.

Selection and Award Criteria
16. Selection criteria
1) Professional capacity of the

candidate/s (firm or consortium) – based
on item 4 of the Tender

Submission Form:
The candidate has successfully complet-

ed supplies and installation of at least 120
basicstations, 20 switches, and 10 network
management software programs during the
past 6 years.

2) Technical capacity of the candidate/s
(firm or consortium) – based on item 4 of
the Tender

Submission Form:
The candidate has succsessfully carried

out at least 4 (four) projects of similar nature
and/or complexity during the past 6 years.

3) 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 the economically most advantageous
offer.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender is available from the follow-

ing Internet address: http://europa.eu.int
/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:

1. Ministrstvo za notranje zadeve / The
Ministry of Interior,

Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenia,
tel: +386 1 472 57 84,
fax: +386 1 472 57 91,
Contact person: Mrs. Nataša Grgasović;
2. Delegation of the European Commis-

sion in the Republic of Slovenia,
Trg Republike 3, SI-1000 Ljubljana,

Slovenia,
tel: +386 1 252 8800 ,
fax: +386 1 425 2085,

Contact person: Ms. Angelika Mlinar
PhD.

Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to:

Ministrstvo za notranje zadeve/ The Min-
istry of Interior,

Štefanova 2,
1000 Ljubljana,
Slovenia,
tel: +386 1 472 57 84 ,
fax: +386 1 472 57 91,
Contact person: Mrs. Nataša Grgasović.
or to the following Web site:

http://www.policija.si/en/ (Subfolder:
Phare), specifying:

Company: please, enter only company
name

Title: please, enter Phare 2000 – Ten-
der no. 2

Contents: please, enter your question or
inquire

at least 21 days before the deadline for
submission of tenders given in item 19. The
Contracting Authority must reply to all ten-
derers’ questions at least 11 days before
the deadline for submission of tenders. The
answers will also be available at the above
Web site. No further clarifications will be
given after this date.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be

submitted at the latest on 30. September
2002 at 10.00 a.m. local time, at:

Ministrstvo za notranje zadeve/ The Mi-
nistry of Interior,

Vložišče/Mail reception office,
Štefanova 2,
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 30. September 2002 at 11.00
a.m. local time at Ministrstvo za notranje
zadeve (the Ministry of Interior), Kotnikova
8, 1000 Ljubljana, Slovenija. Only one Ten-
derer’s representative, submitting the pow-
er of attorney, may attend the opening ses-
sion.

21. Legal basis
Supply of equipment is financed by the

European Commission from Phare funds in
the framework of the Financing Memoran-
dum signed by the EC and the Republic of
Slovenia for 2000. Legal basis for tender-
ing is the Decree on ratification of the
Framework Agreement between the Gov-
ernment of the Republic of Slovenia and the
European Community Commission on Im-
plementation of Measures related to Finan-
cial, Technical and other Forms of Cooper-
ation (OG RS 56/93), the Financial Regula-
tions of 21 December 1977 applicable to
the General Budget of the European Com-
munities, at last amended by Council Regu-
lation (EC) No. 2458/98 of 23 November
1998 and in particular Title IX, External Aid,
and Public Procurement Law, section 2a of
Article 2 (OG RS 39/00, 102/00).

The Ministry of Interior

Ob-75030
Služba Vlade Republike Slovenije za

evropske zadeve in Regionalni center za
okolje za srednjo in vzhodno Evropo objav-
ljata

razpis za prijavo projektov
za program ACCESS 2000

1. Objava št: SI 0006.
2. Program in finančna linija: ACCESS

2000, Phare SI 0006.
3. Vrsta dejavnosti, geografsko podro-

čje in trajanje projekta
(a) Vrsta dejavnosti: dejavnosti povezane

s sprejemanjem in izvajanjem evropskega
pravnega reda na področjih varstva okolja
(odpravljanje industrijskih tveganj, genetsko
spremenjeni organizmi, uporaba kemičnih
pripravkov v kmetijstvu),  družbeno ekonom-
ski razvoj: (socialni dialog, varstvo potrošni-
kov, trajnostni razvoj). Dejavnosti v  družbe-
nem sektorju, ki prispevajo k ponovni  druž-
beni integraciji in vključitev v aktivno življe-
nje in/ali pospeševanje trajnostne
zdravstvene in socialne pomoči marginalizi-
ranim skupinam prebivalstva.

(b) Geografsko območje: Slovenija.
(c) Maksimalno trajanje projekta: 12 me-

secev. Za natančnejše podatke glej “Navo-
dila prijaviteljem na razpis”, točka 12.

4. Celotna vrednost tega razpisa:
317.000 EUR, od katerih je 10.000 EUR
rezerviranih za prijave v okviru Ustanavljanja
mrež (glej podrobnejše informacije v Navo-
dilih prijaviteljem na razpis).

5. Maksimalni in minimalni zneski dota-
cije:

(a) minimalni znesek za projekt:
– za Makro projekt: 50.001 EUR,
– za Mikro projekt: 5.000 EUR;
(b) maksimalni znesek za projekt:
– za Makro projekt: 100.000 EUR,
– za Mikro projekt: 50.000 EUR,
– za ustanavljanje mrež: 2.000 EUR;
(c) maksimalni delež, ki se krije iz sred-

stev EU:
– 80% če so partnerji v projektu iz držav

Evropske unije,
– 90% če so partnerji v projektu iz držav

Srednje in Vzhodne Evrope (vključene v pro-
gram Phare).

6. Maksimalno število dodeljenih dotacij
Število dodeljenih dotacij je odvisno od

kvalitete prijavljenih projektov, posebne deli-
tve sredstev med mikro in makro projekti ni.

7. Upravičenci
Nevladne in neprofitne organizacije, ki

so uradno ustanovljene v Sloveniji skupaj s
partnerji iz Evropske unije ali iz držav Sred-
nje in Vzhodne Evrope (vključene v pro-
gram Phare). Za specifične pogoje glej Na-
vodila prijaviteljem na razpis.

8. Predvideni datum objave rezultatov
ocenjevanja: november 2002.

9. Merila za izbor: glej razdelek 2.3 Na-
vodil prijaviteljem na razpis 2002 (upravni
pogoji, pogoji za prijavitelje, partnerje in pro-
jekte, ocenjevanje kvalitete, ocenjevanje fi-
nančne konstrukcije, itd.)

10. Zahtevana oblika prijave in podro-
bnosti: prijavitelji morajo predložiti svojo vlo-
go na predpisanem obrazcu za prijavnico za



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 64-66 / 26. 7. 2002 / Stran 5295

dotacije, ki je priložen Navodilom prijavite-
ljem in skladno s točko 2.2 morajo dosle-
dno upoštevati format in navodila. Vsako
vlogo mora ponudnik oddati v enem podpi-
sanem originalu in petih kopijah.

11. Rok za oddajo prijav: 27. 9. 2002
do 16. ure po lokalnem času, na naslov:
Regionalni center za okolje za srednjo in
vzhodno Evropo, Slovenska cesta 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Vloge, ki bodo prispele po tem roku,
naročnik ne bo upošteval.

12. Natančni podatki
Natančni podatki o tem razpisu so poda-

ni v “Navodilih prijaviteljem za razpis 2002”,
ki so objavljena skupaj s to objavo na splet-
ni strani: www.rec-lj.si.

Prijavitelji lahko svoja vprašanja glede
razpisa (vključno s št. objave tega razpisa
pod 1. točko) naslovijo po elektronski pošti
na naslov: rec-slovenia@guest.arnes.si ali
po faksu ++ 386 1 425 68 60. Prav tako
svetujemo vsem prijaviteljem, da pred ro-
kom oddaje redno spremljajo spletno stran,
kjer bo naročnik objavil najbolj pogosta vpra-
šanja in ustrezne odgovore nanje. Podro-
bne informacije se lahko zahtevajo najka-
sneje 21 dni pred rokom za oddajo prijav.

Služba Vlade RS za evropske zadeve
in

Regionalni center za okolje
za srednjo in vzhodno Evropo

Ob-75031
Republic of Slovenia, Government Of-

fice for European Affairs and Regional Envi-
ronmental Center for Central and Eastern
Europe, announce

Call for Proposals
for ACCESS 2000 issued by

1. Publication reference: SI 0006.
2. Programme and Financing source:

ACCESS 2000, SI 0006 under Phare.
3. Nature of activities, geographical area

and project duration
(a) Activities related to the adoption and

implementation of the acquis communau-
taire in the fields of environmental protec-
tion (industrial risk management, genetical-
ly modified organisms, use of chemical
products in agriculture), socio-economic
development (social dialogue, consumer
protection, sustainable development). Ac-
tivities in the social sector which aim at con-
tributing to the social reintegration and in-
sertion to an active life and /or promoting of
sustainable health and social support for
marginalised groups of population.

(b) Geographical area: Slovenia.
(c) Maximum project duration: 12

months. For details, see the “Guidelines for
Applicants” referred to in item 12.

4. Overall amount available for this Call
for Proposals: 317.000 EUR of which
10.000 EUR is reserved for applications
under the Networking facility (see Guide-
lines for Applicants).

5. Maximum and minimum grant
amounts:

(a) minimum grant for a project:
– for a Macro project: 50.001 EUR,
– for a Micro project: 5.000 EUR;
(b) maximum grant for a project:
– for a Macro project: 100.000 EUR,

– for a micro project: 50.000 EUR,
– for Networking facility: 2.000 EUR;
(c) maximum proportion of project costs

to be covered by Community funding:
– 80% if partners in the project are from

EU countries,
– 90% if partners in the project are from

CEEC countries (Phare eligible countries).
6. Maximum number of grants to be

awarded
The number of grants to be awarded

depends on the quality of proposed
projects, hence there will be no specific
allocation between the macro and micro
grants.

7. Eligibility: Who may apply
Non-governmental and non-profit organ-

isations that are officially registered in Slov-
enia together with partners from the Euro-
pean Union and Central and Eastern Euro-
pean Countries (Phare eligible countries).
For specific conditions see Guidelines for
Applicants.

8. Provisional notification date of results
of the award process

Notification date of results of the award
process: November 2002.

9. Award criteria
As under section 2.3 of the Guidelines

for Applicants to call for Proposals 2002
(administrative compliance, eligibility of ap-
plicants, partners and projects, evaluation
of quality and financial evaluation).

10. Application format and details to be
provided

Applications must be submitted using the
standard grant application form attached to
the Guidelines for Applicants mentioned in
item 2.2, whose format and instructions
must be strictly observed. For each appli-
cation, one signed original and five copies
must be supplied by the applicant.

11. Deadline for applications
Deadline for receiving the applications:

27. 9. 2002 at 16.00 h. local time to the
addess: Regional Environmental Center for
Central and Eastern Europe, Slovenska ces-
ta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Any application received by the Contract-
ing Authority after this deadline will not be
considered.

12. Detailed information
Detailed information on this Call for Pro-

posals is contained in the “Guidelines for
Applicants” to Call for Proposals 2002 and
are available at the Internet Web site of
www.rec-lj.si.

Any questions regarding this Call for Pro-
posals should be sent by e-mail (including
the Publication Reference of this Call for
Proposals shown in item 1) to
rec-slovenia@guest.arnes.si. All applicants
are encouraged to consult the above Inter-
net Web page regularly before the deadline
for applications since the Contracting Au-
thority will publish the most frequently asked
questions and the corresponding replies.
Detailed information should be requested
at the latest 21 days before the deadline for
application.

Republic of Slovenia,
Government Office

for European Affairs,
Regional Environmental Center
for Central and Eastern Europe

Št. 221/02 Ob-74688
Na podlagi 18. člena Zakona o uresni-

čevanju javnega interesa na področju kultu-
re (Ur. l. RS, št. 75/94) ter v skladu s 7.
členom Pravilnika o postopku za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov, ki
se financirajo in sofinancirajo iz državnega
proračuna (Ur. l. RS, št. 74/01) Ministrstvo
za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) ob-
javlja

ciljni razpis
za zbiranje predlogov za predstavitev

slovenske kulture na Danskem
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za

kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana
I. Predmet ciljnega razpisa: (so)financi-

ranje kulturnih projektov na področjih po-
sredovanja kulturnih vrednot (v nadaljeva-
nju: projekti) ob predsedovanju Danske
Evropski Uniji v drugi polovici leta 2002.

II. Razpisna področja: ciljni razpis na na-
vedenih področjih obsega naslednje razpi-
sne vsebine:

– uprizoritvene umetnosti: gostovanje
gledališke ali plesne predstave (kraj in ter-
min nista določena),

– predstavitev slovenske literature (kraj
in termin nista določena)

– glasbene umetnosti: nastop komorne-
ga glasbenega sestava (kraj: Okrogli stolp v
Kopenhagnu; termin: 28. 11. 2002).

III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki opravljajo dejavnosti v Republiki Slo-
veniji in so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter redno izpolnju-
jejo pogodbene obveznosti do ministrstva
in posebne pogoje.

Predlagatelji, ki kandidirajo na program-
skem in projektnem razpisu ministrstva za
leto 2002, ne morejo z istimi projekti kandi-
dirati na ciljnem razpisu ministrstva za pred-
stavitev slovenske kulutre na Danskem.

Posebni pogoji za posamezno razpisno
področje:

Uprizoritvene umetnosti:
– dogovor z ustreznim organizatorjem na

Danskem (prostor in termin).
Predstavitev slovenske literature:
– dogovor z ustreznim organizatorjem na

Danskem (prostor in termin).
Glasbene umetnosti:
– program mora vključevati vsaj eno slo-

vensko delo.
IV. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-

stev, namenjena za predmet ciljnega razpi-
sa v letu 2002 znaša:

– za uprizoritvene umetnosti 1,866.820
SIT,

– za glasbene umetnosti 800.000 SIT,
– za predstavitev slovenske literature

1,000.000 SIT.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sred-

stev.
Dodeljena proračunska sredstva morajo

biti porabljena do 20.novembra 2002.
VI. Razpisni rok: razpis se prične 26. 7.

2002 in zaključi 26. 8. 2002.
VII. Kriteriji in merila za izbor programov

na posameznih področjih so sestavni del
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razpisne dokumentacije. Razpisna doku-
mentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce in

– kriterije, merila in prednosti.
VIII. Oddaja in dostava predlogov

Razpisno dokumentacijo lahko predla-
gatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak pone-
deljek in petek od 10. do 13. ure ter v
sredo od 10.do 15.30).

Razpisno dokumentacijo si lahko nati-
snejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.

Na pisno zahtevo je moč v razpisnem
roku zainteresirani osebi razpisno dokumen-
tacijo tudi poslati.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v raz-
pisni dokumentaciji. Predlagatelj mora po-
datke o vsakem projektu izpolniti na posa-
mičnem prijavnem obrazcu in prijavo pred-
ložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti pred-
ložena na naslov: Ministrstvo Republike
Slovenije za kulturo, Cankarjeva 5, 1000
Ljubljana do 26. 8. 2002 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena poši-
ljka v zapečatenem ovitku z oznako na pred-
nji strani: Ne odpiraj – prijava na ciljni razpis
za predstavitev slovenske kulture na Dan-
skem. Na hrbtni strani ovitka mora biti na-
vedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
26. 8. 2002 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu,
se štejejo za prepozne.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in merili
razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz na-
daljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in nepravilno označene vloge.

IX. Uslužbenci, pristojni za dajanje infor-
macij: Vesna Jurca Tadel, e-mail: vesna.jur-
ca@gov.si tel. 478-59-52.

X. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v raz-
pisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana), kot je nave-
deno pod VIII. točko.

XI. Obveščanje o izboru: ministrstvo bo
predlagatelje o izidih razpisa obvestilo naj-
kasneje v enem mesecu po odpiranju vlog,
ki bo 2. 9. 2002.

Ministrstvo za kulturo

Št. 423-51/2002 Ob-74851
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01, 111/01 in
30/02) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 66/01 in 103/01) objavlja
Ministrstvo za zdravje

javni razpis
za sofinanciranje stroškov udeležbe na
strokovnih srečanjih v tujini s področja

zdravstvenega varstva in medicine v
letu 2002

I. Namen razpisa

Namen javnega razpisa je pomoč in do-
datna vzpodbuda strokovnjakom iz Republi-
ke Slovenije za aktivno udeležbo na stro-
kovnih srečanjih v tujini s področja zdrav-
stvenega varstva in medicine.

Vsebina javnega razpisa je sofinancira-
nje stroškov mednarodnega prevoza sode-
lujočim strokovnjakom na strokovnih sreča-
njih v tujini s področja zdravstvenega var-
stva in medicine v letu 2002.

II. Predmet razpisa
Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo

stroške mednarodnega prevoza (stroške po-
vratne letalske vozovnice v ekonomskem
razredu oziroma druge mednarodne prevoz-
ne stroške) za največ eno udeležbo na stro-
kovnem srečanju v tujini posameznemu stro-
kovnjaku oziroma stroške mednarodnega
prevoza največ dvema strokovnjakoma iz
iste institucije za udeležbo na istem strokov-
nem srečanju v tujini, pri čemer ne smeta
nastopati kot soavtorja istega strokovnega
prispevka.

III. Orientacijska vrednost sredstev raz-
pisa

Orientacijska vrednost sredstev razpisa
je 3,000.000 SIT.

IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 15. 10. 2002, razen v prime-
rih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo pora-
bo sredstev.

V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pro-
silci za sofinanciranje

Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni zdravstveni zavodi in drugi javni

zavodi v Republiki Sloveniji,

b) društva, ki imajo status društva v jav-
nem interesu na področju zdravstva in društ-
va, ki imajo v ustanovnem aktu kot eno pred-
nostnih nalog opredeljeno skrb za zdravje
prebivalstva.

Pravne osebe iz prvega odstavka V. toč-
ke lahko prijavijo na razpis strokovnjake po-
sameznike, ki se udeležujejo strokovnih sre-
čanjih v tujini s področja zdravstvenega var-
stva in medicine v letu 2002 z namenom
spodbujanja prenosa znanja, novih dejav-
nosti oziroma posodobitve obstoječih de-
javnosti na področju zdravstvenega varstva
in medicine, ki imajo pomen za celotno dr-
žavo ter predstavitve dosežkov slovenskega
zdravstvenega varstva in medicine v tujini.

VI. Merila za izbor

1. Izločene bodo nepopolne vloge ter
vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega
razpisa.

2. Pri izboru vlog, ki bodo sofinancirane
bodo upoštevana naslednja merila:

– skladnost strokovnega srečanja z ob-
stoječimi nacionalnimi prioritetami oprede-
ljenimi v Nacionalnem programu zdravstve-
nega varstva – Zdravje za vse do leta 2004,

– sodelovanje v skupnih dejavnostih in
projektih na področju javnega zdravja na
ravni Evropske skupnosti,

– sodelovanje v okviru delovne skupno-
sti Alpe-Jadran,

– dvostransko sodelovanje z drugimi dr-
žavami,

– oblika udeležbe.

3. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo
stroške mednarodnih prevozov po točkov-
nem vrstnem redu do višine razpisanih sred-
stev. Višina nepovratnih sredstev za sofi-
nanciranje udeležbe lahko znaša do 100%
predlaganih stroškov, ki so opredeljeni v
vlogi za pridobitev sredstev. V primeru ena-
kega števila točk bodo prejemniki sredstev
z enakim številom točk prejeli enak odstotni
delež razpisanih sredstev.

VII. Obvezna oblika in vsebina vloge

Vlagatelji morajo vlogo oddati na predpi-
sani razpisni dokumentaciji, ki je do vključ-
no 23. 8. 2002 na voljo v glavni pisarni
Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Šte-
fanova 5, Ljubljana v sobi št. 22, vsak de-
lavnik med 9. in 14. uro, oziroma na splet-
nem naslovu: http://www.sigov.si/mddsz
/index.htm.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do
10. ure, v tajništvu Sektorja za mednarodno
sodelovanje Ministrstva za zdravje, Breg 14,
Ljubljana, tel. 01/478-60-90, faks
01/478-60-49, kontaktna oseba: Zalka
Aljaž.

VIII. Predložitev vlog

1. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub-
ljana. Na ovojnici mora biti jasno vidna oz-
načba “Ne odpiraj – javni razpis za sofinan-
ciranje stroškov udeležbe na strokovnih sre-
čanjih v tujini s področja zdravstvenega
varstva in medicine v letu 2002“.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den polni poštni naslov vlagatelja.

2. Rok za oddajo vlog je 23. 8. 2002.

Šteje se, da je vloga prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.

Neveljavnih vlog (neoznačenih, nepravil-
no označenih in nepravočasno prispelih)
strokovna komisija ne bo obravnavala in bo-
do neodprte vrnjene vlagateljem.

Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bo-
do izločene vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih v zahtevani obliki.

IX. Odpiranje vlog

Odpiranje vlog ne bo javno in bo poteka-
lo v prostorih Ministrstva za zdravje, Breg
14, 1000 Ljubljana, dne 2. 9. 2002. Stro-
kovna komisija bo vse veljavne vloge odprla
in ugotovila njihovo popolnost.

X. Izid razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 17. 9. 2002.

Ministrstvo za zdravje
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Št. 321-03-162/2002-07-24 Ob-74987 

1D�RVQRYL����þOHQD�8UHGEH�R�XUHGLWYL� WUJD�]�YLQVNLP�JUR]GMHP��PRãWRP� LQ�YLQRP��8UDGQL� OLVW�56��ãW���������0LQLVWUVWYR�]D�
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja 
 
 

javni razpis  
za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov 

 
 
I. Predmet razpisa 
 
1. Predmet razpisa je podpora, ki se bo dodeljevala za: 
 
A.1) obnovo vinogradov , to je za postavitev vinogradov na površinah, kjer do sedaj ni bilo vinogradov, ali na površinah, kjer so 
bili prejšnji vinogradi starejši od 20 OHW�L]NUþHQL��þH�VR�ELOH�QDQMH�SRVDMHQH�WUVQH�FHSOMHQNH�MHVHQL������DOL�VSRPODGL������ 
 
A.2) prvo fazo obnove - t.i. zemeljska dela  pri obnovi vinogradov, ki so se izvajala jeseni 2001 ali spomladi 2002 na površini 
YHþML� RG� �� KD�� ]D� WLVWH� SRYUãLQH�� NMHU� ERdo cepljenke posajene jeseni 2002 ali spomladi 2003 in za vsa zemeljska dela na 
kraškem vinorodnem okolišu, kjer se izvaja navoz zemlje; 
 
B.) podsajevanje �YLQRJUDGRY�Y�MHVHQL������DOL�VSRPODGL�������VDGLWHY�GRGDWQLK�FHSOMHQN�Y�REVWRMHþ�YLQRJUDG���þH�VR�YLQogradi v 
katerih se podsajevanje izvaja mlajši od 10 let; 
 
&���SRVDGLWHY�PDWLþQMDND stopnje selekcije BAZA. 
 
���8SUDYLþHQFL�GR�SRGSRUH�VR� IL]LþQH� LQ�SUDYQH�RVHEH��NL�RSUDYOMDMR�NPHWLMVNR�GHMDYQRVW� LQ� LPDMR�VWDOQR�SUHELYDOLãþH�R]LURPD�
VHGHå�Y�5HSXEOLNL�6ORYHQLML�LQ�L]SROQMXMHMR�SRJRMH�GRORþHQH�Y�WHP�UD]SLVX��=D�REQRYR�QD�QDJLELK�QDG�����VR�XSUDYLþHQFL�IL]LþQH�
RVHEH��NL�RSUDYOMDMR�NPHWLMVNR�GHMDYQRVW�LQ�LPDMR�VWDOQR�SUHELYDOLãþH�R]LURPD�VHGHå�Y�5HSXEOLNL�6ORYHQLML�LQ�L]SROQMXMHMR�SRJRMH�
GRORþHQH�Y�WHP�UD]SLVX. 
 
9ORJH�]D�GRGHOLWHY�SRGSRUH�YODJDMR�XSUDYLþHQFL�L]�SUHMãQMHJD�RGVWDYND�WH�WRþNH� 
 
���3UL�GRGHOLWYL�SRGSRUH�VH�ERGR�XSRãWHYDOD�OH�åH�L]YHGHQD�GHOD�Y�VNODGX�V�WRþNR�,����WHJD�UD]SLVD� 
 
4. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov jeseni 2001 in spomODGL� ������ Y� VNODGX� V� WRþNR� ,���� WHJD� UD]SLVD�� ER�
$JHQFLMD� ]D� NPHWLMVNH� WUJH� LQ� UD]YRM� SRGHåHOMD� UD]GHOLOD� PHG� XSUDYLþHQFH� GR� VNXSQH� YLãLQH� ������������ 6,7�� QD� SRGODJL�
predhodno sklenjenih pogodb. 
 
5. Sredstva iz naslova podpore za obnovo vinogradov, v sklDGX� V� WRþNR� ,���� WHJD� UD]SLVD�� ERGR� ODKNR� XYHOMDYOMDOL� OH� WLVWL�
XSUDYLþHQFL��NL� 
D�� LPDMR� Y� VNODGX� V� ����� þOHQRP� ]DNRQD� R� NPHWLMVWYX� �8UDGQL� OLVW� 56�� ãW�� ������� NPHWLMVNR� JRVSRGDUVWYR�� NDWHUHPX� SULSDGD�
vinograd, vpisano v register kmetijskih gospodarstev iQ�VR�QD�SUHGSLVDQ�QDþLQ�OHWRV�MDYLOL�VSUHPHPEH� 
b) so v skladu s pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ur.list RS, št.44/99 in 79/00): 
-�SULGRELOL�RGORþER�R�YSLVX�QDSRYHGL�REQRYH�YLQRJUDGD�Y�UHJLVWHU� 
-�WRþQH�SRGDWNH�o obnovljenem vinogradu vpisali v register pridelovalcev grozdja in vina. 
 
6. Vloge za dodelitev podpore z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 16.septembra 2002 na naslov: 
$JHQFLMD�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND����� 1000 Ljubljana, s pripisom: Razpis – Obnova vinograda. 
 
���6UHGVWYD�VH�GRGHOLMR�QD�SRGODJL�SUDYRþDVQLK��SRSROQLK� LQ�XWHPHOMHQLK�YORJ�]�RGORþER��3ULWRåEH�]RSHU�RGORþEH�VH�YORåLMR�QD�
$JHQFLMR�]D�NPHWLMVNH�WUJH�LQ�UD]YRM�SRGHåHOMD��'XQDMVND������/MXEOMDQD��Y�URNX����GQL�SR�SUHMHPX�RGORþEH��3R�SUDYQRPRþQRVWL�
RGORþE�XSUDYLþHQFL�SUHMPHMR�SRJRGEH�R�GRGHOLWYL�SRGSRUH� 
 
3UHSR]QR� SULVSHOH� YORJH� ERGR� ]DYUåHQH�� QHXWHPHOMHQH� SD� ]DYUQMHQH�� $JHQFLMD� ]D� NPHWLMVNH� WUJH� LQ� UD]YRM� SRGHåHOMD� ER�
vlagatelje, v kolikor bodo vlogH�QHSRSROQH��SR]YDOD�QD�GRSROQLWHY��ýH�YORJH�QH�ERGR�GRSROQMHQH�Y�URNX��ERGR�]DYUåHQH��9ORJD�MH�
QHSRSROQD� WXGL�� þH� XSUDYLþHQHF� NPHWLMVNHJD� JRVSRGDUVWYD� QL� YSLVDO� Y� UHJLVWHU� NPHWLMVNLK� JRVSRGDUVWHY� LQ� ]DQM� OHWRV� QL� MDYLO�
VSUHPHPE� LQ� þH� QL� SULMDYLO� SRGDWNRY� o obnovljenem vinogradu oziroma o izvedenem podsajevanju v register pridelovalcev 
JUR]GMD� LQ�YLQD��NRW� WR�GRORþD�SUDYLOQLN�R� UHJLVWUX�SULGHORYDOFHY�JUR]GMD� LQ�YLQD� LQ�NDWDVWUX�YLQRJUDGRY��8U�OLVW�56��ãW�������� LQ�
79/00). 
 
II. Kriteriji za dodelitev sredstev 
 
A. PODPORA ZA OBNOVO VINOGRADOV IN ZA PRVO FAZO OBNOVE (ZEMELJSKA DELA) 
 
���.ULWHULML� ]D�GRGHOLWHY�YLãLQH�SRGSRUH�VR�QDYHGHQL�Y� WDEHOL� ³7HåDYQRVW�REQRYH´��NL� MH�SULORJD�ãWHYLOND���N� WHPX�UD]SLVX� LQ�QD�
obrazcu “Vloga za dodelitev podpore: Obnova vinograda”, ki je priloga številka 2 k temu razpisu. 
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9LãLQD�SRGSRUH�]D�REQRYR�VH�L]UDþXQD�WDNR��GD�VH�ãWHYLOR�WRþN��GRORþHQLK�QD�RVQRYL�WDEHOH�³7HåDYQRVW�REQRYH´�SUHNR���WRþNH�
obrazca “Vloga za dodelitev podpore: Obnova vinograda”, ki jo izpolni kmetijska svetovaOQD�VOXåED��SRPQRåL�]�YUHGQRVWMR�WRþNH��
3UHGYLGHQD� YUHGQRVW� WRþNH� MH� ������ 6,7�� 9� SULPHUX� YHþMHJD� ãWHYLOD� XVWUH]QLK� YORJ� RG� SULþDNRYDQLK�� ODKNR� 0LQLVWUVWYR� ]D�
NPHWLMVWYR��JR]GDUVWYR�LQ�SUHKUDQR�VRUD]PHUQR�XVNODGL�YUHGQRVW�WRþNH�]�UD]SRORåOMLYLPL�VUHGVWYL� 
 
9LãLQD� SRGSRUH� ]D� ]HPHOMVND� GHOD� VH� L]UDþXQD� QD� HQDN� QDþLQ�� OH� GD� VH� SUL� WHP� XSRãWHYD� OH� VHãWHYHN� GREOMHQLK� WRþN� ]D� åH�
L]YHGHQD�]HPHOMVND�GHOD��ID]H�GHO�SRG�WRþNDPL��-��WHU���LQ����WDEHOH�³7HåDYQRVW�REQRYH´�� 
 
2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo podpora� GRGHOMHYDOD� OH� IL]LþQLP� RVHEDP�� NL� åLYLMR� QD� REPRþMX�� NMHU� OHåL� REQRYOMHQL�
YLQRJUDG��þH�WL�XSUDYLþHQFL�QLPDMR�QD�UD]SRODJR�GUXJLK�SRYUãLQ�]D�WD�QDPHQ� 
 
���8SUDYLþHQHF� ODKNR�XYHOMDYOMD�SRGSRUR�]D�REQRYR�YLQRJUDGD�OH�QD�SRYUãLQL��NL� MH�HQDND�DOL�YHþMD�RG���1 ha, ki je posajena s 
VRUWDPL�YLQVNH�WUWH��NL�VR�PHG�SULSRURþHQLPL�LQ�GRYROMHQLPL�]D�GRORþHQ�YLQRURGQL�RNROLã�LQ�QD�NDWHUL�JRVWRWD�VDMHQMD�QL�PDQMãD�RG� 
- 3001 trs na ha neto površine pri nagibu 0-15% (izjema sta gojitveni obliki kraški latnik in sylvoz, pri katerih gostota sajenja pri 
tem nagibu ne sme biti manjša od 2800 trsov na ha neto površine), 
- 2001 trs na ha neto površine pri nagibu 16-30% in 
- 1500 trsov na ha neto površine pri nagibu nad 31%. 
,]MHPRPD� ODKNR� XSUDYLþHQHF� XYHOMDYOMD� SRGSRUR� ]D� VRUWH�� NL� QLVR� SULSRURþHQH� R]LURPD� GRYROMHQH� ]D� GRORþHQ� RNROLã�� þH� VL�
predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije za introdukcijo sorte oziroma za ohranjanje genetske 
UD]QROLNRVWL�SUL�VWDULK�VRUWDK�LQ�WR�PQHQMH�SULORåL�YORJL� 
 
Bruto in neto površina obnove se lahko med sabo razlikujeta kot sledi: pri nagibu 0-15% za do 10%, pri nagibu 16-50% za do 
25% in pri nagibu nad 51% za do 30%. V vlogi navedena neto površina vinograda se lahko od dejanske neto površine, 
L]UDþXQDQH�JOHGH�QD�JRVWRWR�VDMHQMD�LQ�SRVDMHQR�ãWHYLOR�WUVRY��UD]OLNXMH�QDMYHþ�]D���P2. 
 
��� 8SUDYLþHQHF� MH� XSUDYLþHQ� GR� SRGSRUH�� þH� VNXSDM� ]� QD� QRYR� REQRYOMHQR� SRYUãLQR� YLQRJUDGRY� REGHOXMH� QDMPDQM� ����� KD�
vinograda, razen v vinorodnem okolišu Haloze, v Prekmurskem vinorodnem okolišu, v vinorodnem okolišu Kras, vinorodnem 
okolišu Bela krajina in vinorodnem okolišu Dolenjska, kjer mora obdelovati skupaj najmanj 0,50 ha. 
 
���,]MHPRPD�VR�GR�SRGSRUH�XSUDYLþHQL�WXGL�WLVWL��NL�REQDYOMDMR�YLQRJUDG�QD�SRYUãLQL�PDQMãL�RG���� ha in ki obdelujejo skupaj pod 
�����KD�R]LURPD������KD�YLQRJUDGRY��þH�VR�L]NUþLOL�YLQRJUDG�V�VDPRURGQR�WUWR�LQ�HQDNR�YHOLNR�DOL�YHþMR�SRYUãLQR�]DVDGLOL�]�åODKWQR�
WUWR�WHU�LPDMR�R�WHP�]DSLVQLN�NPHWLMVNH�VYHWRYDOQH�VOXåEH��NL�JD�SULORåLMR�YORJL� 
 
6. Obnova vinogradov ne sme biWL�Y�QDVSURWMX�]�REþLQVNLP�SURVWRUVNLP�SODQRP��9�SULPHUX��GD�REQRYD�YLQRJUDGD�SUHGVWDYOMD�WXGL�
SRVHJ�Y�SURVWRU�Y�VPLVOX�=DNRQD�R�NPHWLMVNLK�]HPOMLãþLK� LQ�SUHGSLVRY��NL�XUHMDMR�SRVHJH�Y�SURVWRU��WHUDVLUDQMH� LQ�XWUMHQH�SRWL���
PRUD� ELWL� REQRYD� Y� VNODGX� ]� REþLnskim prostorskim planom, posameznik pa mora pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v 
SURVWRU��SULJODVLWHY�GHO�R]LURPD�ORNDFLMVNR�GRYROMHQMH���ýH�SUHGVWDYOMD�REQRYD�SRVHJ�Y�SURVWRU�LQ�MH�REQRYD�Y�VWUQMHQL�SRYUãLQL��NL�
MH�YHþMD�DOL�HQDND���KD��PRUD�Y�VNODGX z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, 
XSUDYLþHQHF�SUHGKRGQR�L]YHVWL�WXGL�SUHVRMR�YSOLYRY�QD�RNROMH� 
 
B. PODPORA ZA PODSAJEVANJE VINOGRADOV 
 
8SUDYLþHQFL� GR� SRGSRUH� ]D� SRGVDMHYDQMH� YLQRJUDGRY� VR� WLVWL�� NL� V� SULSRURþHQLPL� R]LURPD� GRYROMHQLPL� WUVQLPL� FHSOMHQNDPL� ]D�
GRORþHQ�YLQRURGQL�RNROLã�SRGVDMXMHMR�YLQRJUDG�PODMãL�RG����OHW�LQ�REGHOXMHMR�QDMPDQM�����KD�YLQRJUDGD� 
9LãLQD� SRGSRUH� ]D� SRGVDMHYDQMH� YLQRJUDGRY� VH� GRORþL� WDNR�� GD� VH� ãWHYLOR� SRGVDMHQLK� FHSOMHQN� SRPQRåL�s 45 SIT. V primeru 
YHþMHJD� ãWHYLOD� XVWUH]QLK� YORJ� RG� SULþDNRYDQLK�� ODKNR�0LQLVWUVWYR� ]D� NPHWLMVWYR�� JR]GDUVWYR� LQ� SUHKUDQR� VRUD]PHUQR� XVNODGL�
YLãLQR�SRGSRUH�QD�SRGVDMHQR�FHSOMHQNR�]�UD]SRORåOMLYLPL�VUHGVWYL� 
 
Vinograd v katerem se izvaja podsajevanje mora�ELWL�YSLVDQ�Y�UHJLVWHU�SULGHORYDOFHY�JUR]GMD�LQ�YLQD��YNOMXþQR�]�MDYOMHQLPL�SRGDWNL�
o podsajenem številu trsov in sorti. 
 
&��68%9(1&,-$�=$�2%1292�0$7,ý1-$.29 
 
8SUDYLþHQFL�GR�SRGSRUH�]D�REQRYR�PDWLþQMDNRY�VR�WLVWL��NL�VDGLMR�QDMPDQM�����KD�SRYUãLQH�PDWLþQMaka in ne manj kot 1000 trsov. 
1DNXS�VDGLN�LQ�VDGLWHY�PDWLþQMDND�PRUD�SRWHNDWL�SR�SUHGKRGQHP�YVDNRNUDWQHP�VRJODVMX�.PHWLMVNHJD�LQãWLWXWD�6ORYHQLMH��9LãLQD�
SRGSRUH�� NL� VH� ER� GRGHOMHYDOD� Y� WD� QDPHQ�� MH� ���������� 6,7� QD� KHNWDU� REQRYOMHQHJD�PDWLþQMDND�� 9� SULPHUX� YHþMHJD� ãWHYLOD�
XVWUH]QLK�YORJ�RG�SULþDNRYDQLK��ODKNR�0LQLVWUVWYR�]D�NPHWLMVWYR��JR]GDUVWYR�LQ�SUHKUDQR�VRUD]PHUQR�XVNODGL�YLãLQR�SRGSRUH�QD�
KD�REQRYOMHQHJD�PDWLþQMDND�]�UD]SRORåOMLYLPL�VUHGVWYL� 
 
 
III. Vloga mora vsebovati pravilno izpolnjene oziroma veljavne naslednje priloge: 
 
A. ZA DODELITEV PODPORE ZA OBNOVO VINOGRADOV IN ZA PRVE FAZE OBNOVE (ZEMELJSKA DELA) 
 
=D�GRGHOLWHY�SRGSRUH�]D�REQRYR�YLQRJUDGRY� LQ�]D�SUYH�ID]H�REQRYH��]HPHOMVND�GHOD��PRUD�ELWL�YORJD�YORåHQD�QD�L]SROQMHQHP�
obrazcu: ‘Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda’, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje sestavni del tega razpisa. 
2EUD]HF�MH�QD�YROMR�SUL�REPRþQLK�LQ�ORNDOQLK�HQRWDK�NPHWLMVNH�VYHWRYDOQH�VOXåEH� 
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,]SROQMHQHPX�REUD]FX�MH�WUHED�SULORåLWL� 
 
-�NRSLMR�RGORþEH�R�YSLVX�QDSovedi obnove vinograda v register pridelovalcev grozdja in vina; 
 
-�L]MDYR�REþLQH��GD�REQRYD�QL�Y�QDVSURWMX�]�REþLQVNLP�SODQRP��þH�REQRYD�QH�YVHEXMH�SRVHJD�Y�SURVWRU��UD]HQ�Y�SULPHUX��GD�MH�
XSUDYLþHQHF�]D�WR�SRYUãLQR�åH�XYHOMDYOMDO�VUHGVWYD�]D�SUYR�ID]R�REnove v letu 2001; 
 
-�UDþXQ�]D�QDNXS�WUVQLK�FHSOMHQN�L]�NDWHUHJD�MH�UD]YLGHQ�NXSHF��UD]HQ�þH�JUH�OH�]D�]HPHOMVND�GHOD��9�SULPHUX��GD�VR�FHSOMHQNH�
XYRåHQH�WXGL�NRSLMR�XYR]QH�RGORþEH�R�GRYROLWYL�XYR]D�WUVQLK�FHOMHQN� 
 
-�IRWRNRSLMR�YHOMDYQH�EDQþQH�NDUWLFH�WHNRþHJD�UDþXQD�DOL�KUDQLOQH�NQMLåLFH� 
 
-�RGORþER�R�SULJODVLWYL�GHO�R]LURPD�ORNDFLMVNR�GRYROMHQMH��þH�JUH�]D�SRVHJ�Y�SURVWRU�� LQ� L]MDYR�REþLQH��GD�MH�REQRYD�Y�VNODGX�V�
SURVWRUVNLP�SODQRP��UD]HQ�Y�SULPHUX��GD�MH�XSUDYLþHQHF�]D�WR�SRYUãLQR�åH�XYHOMDYOMDO�VUHGVWYa za prvo fazo obnove v letu 2001; 
 
-� L]MDYR�0LQLVWUVWYD� ]D� RNROMH� LQ� SURVWRU�� GD� MH� RSUDYOMHQD�XVWUH]QD�SUHVRMD� YSOLYRY�QD�RNROMH�� þH�REQRYD�SUHGVWDYOMD� SRVHJ�Y�
SURVWRU�LQ�MH�REQRYD�HQDND�DOL�YHþMD�RG���KD��UD]HQ�Y�SULPHUX��GD�MH�XSUDYLþHQHF�]D�WR�SRYUãLQR�åH�XYHOMDYOMDO�VUHGVWYD�]D�SUYR�
fazo obnove v letu 2001; 
 
-� ]DSLVQLN� NPHWLMVNH� VYHWRYDOQH� VOXåEH�� þH� JUH� ]D� REQRYR� QD� SRYUãLQL�� PDQMãL� RG� ]DKWHYDQH� Y� WHP� UD]SLVX� LQ� MH� ELO� L]NUþHQ�
vinograd s samorodno trto. 
 
B. ZA DODELITEV PODPORE ZA PODSAJEVANJE VINOGRADOV 
 
=D�GRGHOLWHY�SRGSRUH�]D�SRGVDMHYDQMH�YLQRJUDGD�PRUD�ELWL�YORJD�YORåHQD�QD�RELþDMQHP�GRSLVX�Y�NDWHUHP�PRUD�ELWL�QDYHGHQR� 
-�LPH�LQ�SULLPHN��QDVORY��GDYþQD�ãWHYLOND�LQ�ãWHYLOND�YSLVD�Y�UHJLVWHU�SULGHORYDOFHY�JUR]GMD�LQ�YLQD�R]LURPD�QD]LY�SUDYQH�RVHEH��
QMHQ�QDVORY��GDYþQD�ãWHYLOND�LQ�ãWHYLOND�YSLVD�Y�UHJLVWHU�SULGHORYDOFHY�JUR]GMD�LQ�YLQD� 
- namen za katerega se vlaga vloga; 
- številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina na katerem se izvaja podsajevanje. 
 
9ORJL�MH�WUHED�SULORåLWL� 
- izjaYR�NPHWLMVNH�VYHWRYDOQH�VOXåEH��GD�MH�ELOR�SRGVDMHYDQMH�QXMQR�SRWUHEQR� 
-�UDþXQ�]D�QDNXS�WUVQLK�FHSOMHQN�L]�NDWHUHJD�MH�UD]YLGHQ�NXSHF�LQ�NRSLMR�XYR]QHJD�GRYROMHQMD��þH�VR�ELOH�FHSOMHQNH�XYRåHQH� 
-�IRWRNRSLMR�YHOMDYQH�EDQþQH�NDUWLFH�WHNRþHJD�UDþXQD�DOL�KUDQLOQH�NQMLåLFH� 
 
&��=$�'2'(/,7(9�32'325(�=$�6$',7(9�0$7,ý1-$.29 
 
=D�GRGHOLWHY�SRGSRUH�]D�VDGLWHY�PDWLþQMDND�PRUD�ELWL�YORJD�YORåHQD�QD�RELþDMQHP�GRSLVX�Y�NDWHUHP�PRUD�ELWL�QDYHGHQR� 
-�LPH�LQ�SULLPHN��QDVORY�LQ�GDYþQD�ãWHYLOND��R]LURPD�QD]LY�SUDYQH�RVHEH��QMHQ�QDVORY�LQ�GDYþQD�ãWHYLOND� 
- namen za katerega se vlaga vloga; 
-�L]MDYR��GD�MH�PDWLþQMDN�SRVDMHQ� 
 
9ORJL�MH�WUHED�SULORåLWL� 
-�UDþXQ�]D�QDNXS�SRGODJ�L]�NDWHUHJD�MH�UD]YLGHQ�NXSHF�LQ�NRSLMR�XYR]QHJD�GRYROMHQMD� 
- izjavo Kmetijskega inštituta Slovenije, GD�MH�IL]LþQD�R]LURPD�SUDYQD�RVHED�SRVDGLOD�PDWLþQMDN�Y�VNODGX�V�VWURNRYQLPL�]DKWHYDPL�
Kmetijskega inštituta Slovenije; 
-�IRWRNRSLMR�YHOMDYQH�EDQþQH�NDUWLFH�WHNRþHJD�UDþXQD�DOL�KUDQLOQH�NQMLåLFH� 
 
IV. Informacije  
 
Informacije o prijavi dobite pri navedenih kmetijskih svetovalcih, ki pripravijo tudi del dokumentacije za razpis: 
 
ime in priimek VHGHå telefon ]D�REPRþMH 
Ernest Novak KGZ Murska Sobota 
 âWHIDQD�.RYDþD���� 02-539-1435 PREKMURJE 
0LUDQ�7RULþ KSS Ljutomer, Ljutomer  LJUTOMERSKE 
 Glavni trg 3a; 02-585-8526 GORICE 
Marika Feher KSS Lendava  
 Partizanska 52;  02-575-1940 PREKMURJE 
6WDQNR�.ODMQãþDN KSS Gornja Radgona  RADGONSKO - 
 Partizanska 18;  KAPELSKE 
  02-561-1421 GORICE  
0LOHQD�5RåPDQ .66�%UHåLFH  BIZELJSKO - 
 Cesta prvih borcev 41 07-4961-165 SREM,ý� 
   2%ý,1$�%5(ä,&( 
Andrej Golob .66�%UHåLFH  DOLENJSKA, 
 Cesta prvih borcev 41 07-4966-480 2%ý,1$�%5(ä,&( 
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ime in priimek VHGHå telefon ]D�REPRþMH 

Bernarda Stariha .66�ýUQRPHOM��ýUQRPHOM  ý5120$/-6., 

 Kolodvorska 34 07-3056-210 PODOKOLIŠ, 

   2%ý,1$�6(0,ý 

Ana Strugar .66�ýUQRPHOM��ýUQRPHOM  ý5120$/-6., 

 Kolodvorska 34 07-3056-210 PODOKOLIŠ, 

 2%ý,1$�ý5120(/- 

Helena Gramc KSS Krško, Krško  DOLENJSKA in 

 &��.UãNLK�åUWHY��� 07-4902-210 BIZELJSKO-65(0,ý� 

   2%ý,1$�.5â.2 

Ana Bahor KSS Metlika, Metlika  METLIŠKI 

 Mestni trg 24 07-3636-060 PODOKOLIŠ, 

   2%ý,1$�0(7/,.$ 

Mojca Hrovat KSS Novo mesto; Šentjernej  DOLENJSKA, 

 Trubarjeva 5 07-3932-795 2%ý,1$�â(17-(51(- 

Katica Kregar KSS Novo mesto, Škocjan  DOLENJSKA, 

 Graben, Ragovo 7 07-3321-944 2%ý,1$�â.2&-$1�LQ 

   NOVO MESTO 

Janez Hrovat .66�äXåHPEHUN  DOLENJSKA 

 Grajski trg 26 07-3885-260  2%ý,1$�ä8ä(0%(5.�LQ 

   DOLENJSKE TOPLICE 

)UDQF�äLYLþ KSS Sevnica, Sevnica  DOLENJSKA IN 

 Glavni trg 27 07-8141-725 BIZELJSKO -�65(0,ý 
   2%ý,1$�6(91,&$ 

7RQH�=XSDQþLþ KSS Trebnje  DOLENJSKA, 

 Baragov trg 3 07-3460-672 2%ý,1$�75(%1-( 

-RåH�0DOMHYLþ KGZ Novo mesto  VINORODNA 

 Šmihelska 14 07-3730-579 '(ä(/$�326$9-( 

$QGUHMD�âNYDUþ KGZ Nova Gorica  VINORODNA  

 Pri hrastu 18 05-3351-210  '(ä(/$�35,0256.$ 

Janko Brajnik KSS Koper, Koper  KOPRSKI 

 Ulica 15. maja 17 05-630-4061 OKOLIŠ 

Elizabeta Bonin KSS Koper, Koper  KOPRSKI 

 Ulica 15. maja 17 05-630-4062 OKOLIŠ 

'DYRU�0U]OLþ KSS Koper, Lucija  KOPRSKI 

 Obala 105 05-6772-503 OKOLIŠ 

Majda Brdnik .66�6HåDQD��6HMPLãND��D�  VINORODNI 

  6HåDQD 05-7344-166 OKOLIŠ KRAS 

Milena Štolfa .66�6HåDQD��6HMPLãND��D�  VINORODNI 

 6HåDQD 05-7344-166 OKOLIŠ KRAS 

Darja Marc .66�$MGRYãþLQD���$MGRYãþLQD  VINORODNI OKOLIŠ 

 Goriška c. 23/b 05-3689-210 VIPAVSKA DOLINA 

5DMNR�ýUY .66�$MGRYãþLQD���$MGRYãþLQD  VINORODNI OKOLIŠ 

 Goriška c. 23/b 05-3689-210 VIPAVSKA DOLINA 

Andreja Baša KSS Nova Gorica  VINORODNI OKOLIŠ 

 %LOMH����5HQþH 05-3954-263 VIPAVSKA DOLINA 

0RMFD�0DYULþ�âWUXNHOM� KSS Nova Gorica  VINORODNI OKOLIŠ 

 %LOMH����5HQþH 05-3954-263 VIPAVSKA DOLINA 
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ime in priimek seGHå telefon ]D�REPRþMH 

Branko Radikon KSS BRDA 

 Trg 25 maja 2, Dobrovo 05-3959-530 GORIŠKA BRDA 

0DUWD�6UHEUQLþ KSS BRDA 

 Trg 25 maja 2, Dobrovo 05-3959 530 GORIŠKA BRDA 

Roman Štabuc KGZ Maribor  VINORODNA 

 Vinarska 13 02 228 4900 �'(ä(/$�32'5$9-( 

Teja OzimLþ KGZ Maribor  VINORODNA 

 Vinarska 13 02 228 4900 '(ä(/$�32'5$9-( 

Marija Kos KSS Šmarje  ŠMARJE PRI 

 Celjska cesta 6 03 818 3041 JELŠAH 

Marija Lorger KSS Šmarje  ŠMARJE PRI 

 Celjska cesta 6 03 818 3044 JELŠAH 

Ivica Podkrajšek KSS Slovenske Konjice  SLOVENSKE 

 Oplotniška c.1 03 759 1852 KONJICE 

Vojko Grdina KSS Šentjur   

 Ul.Dušana Kvedra 14a 03 749 1062 ŠENTJUR 

Franc Fekonja KSS Lenart; Lenart 

 Kraigherjeva 19a 02 720 7269 LENART 

)UDQF�6HQHNRYLþ KSS Lenart, Lenart 

 Kraigherjeva 19a 02 720 7269 LENART 

Edvard Jug KSS Slovenska Bistrica  SLOVENSKA 

 Trg Alfonza Šarha 1 02 843 0130 BISTRICA 

Andrej Rebernišek KSS Ptuj  

 Ormoška 28 02 749 3629 PTUJ 

Miran Reberc KSS Ptuj  

 Ormoška 28 02 749 3630 PTUJ 

,YDQþLþ�0DUMDQ .66�2UPRå  2502ä� 

 Ptujska cesta 12 02 744 2820 LJUTOMER 

Irena Merc KSS Maribor 

 Vinarska 14 02 228 4900 MARIBOR 

Marjeta Miklavc KSS Maribor 

 Vinarska 14 02 228 4900 MARIBOR 

Branka Kac KSS Maribor 

 Vinarska 14 02 228 4900 MARIBOR 

Marika Rotvajn KSS Maribor  

 Vinarska 14 02 228 4900 MARIBOR 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 
 



Stran 5302 / Št. 64-66 / 26. 7. 2002 Uradni list  Republike Slovenije – Uradne objave 
 
 

PRILOGA ŠT.1 
 
7$%(/$�WHåDYQRVW�REQRYH 

Nagib(%):  0-15   16-30   31-50   51-70  nad 70 

Zahtevnost del: majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika majhna srednja velika 

Faze 
naprave: 

               

���.UþLWHY�
drevja  

2.0 3.0 4.0 2.5  3.5  4.5  3.0 4.5  6.0 4.5  6.5  9.0 6.5  20.0 45.0 

(grmovja) 
ali 
starih trt 

               

���ýLãþHQMH 3.0 7.0 10.0 3.5  8.0 12.0 4.5  9.5  14.5  9.5  12.0 18.0 12.0 27.0 40.0 
kamenja                
3. Humifikacija 3.5  7.5  10.5  4.0 8.5  12.5  5.0 10.0 15.0 10.0 14.0 19.0 14.0 20.0 35.0 
Tal                
4. Priprava  1.5  2.0 2.5  2.0 5.0  10.0 2.5  6.0 12.0 3.0 7.0 15.5 4.0 45.0 85.0 
Tal                
5.Terasiranje  7.0 8.0 9.0 3.0  6.0  7.5 4.0  7.5  8.5 5.5 10.5 11.0 5.0  6.0 13.5 
Ali rušenje 
teras 

               

6. Postavitev 30.0 35.0 40.0 35.0 40.0 45.0 40.0 50.0 55.0 55.0 65.0 75.0 60.0 75.0 90.0 
opore                
7. Nega do 20.0 25.0 30.0 25.0 30.0 35.0 30.0 40.0 50.0 45.0 70.0 85.0 70.0 110.0 130.0 
rodnosti                
8. Sajenje (s                 
cepljenkami):                
št. trsov/ha:                
1500-2000       22.0 26.0 29.9 23.0 27.0 31.0 35.0 do 47.0 
2001-3000    27.0 34.0 41.0 29.0 36.0 43.0 31.0 39.0 47.0 47.0 do 70.5  
3001-4000 40.5 47.2 54.0 41.0 48.0 55.0 43.0 50.0 57.0 47.0 55.0 63.0 70.5 do 94.0 
4001-5000 54.0 60.7 67.5  55.0 61.7 68.5  57.0 64.2 71.5 63.0 70.7 78.5  94.0 do 117.5  
nad 5000   67.5    68.5    71.5    78.5    117.5  

                
Faktor: 0,65 

(do 5%) 
0,7 

(6-10%) 
0,75 

(11-15%) 
0,8 

(16-20%) 
1 

(21-25%) 
1,2 

(26-30%) 
 1.4    1.4    1   

Dodatni 
kriteriji: 

               

9.Navoz 
zemlje  

<30cm  >30cm <30cm  >30cm          

(Kras)* 90.0  130.0 100.0  145.0          
10.Latniki*: 
+ 25% na 
WRþNH�]D�
oporo 

               

11.Kompleks
na obnova: 
+ 20% na 
L]UDþXQDQR�
premijo 

               

 
 
,=5$ý81�9,â,1(�32'325(�=$�2%1292�9,12*5$'$� 
��VHãWHYHN�WRþN���-����]D�ODWQLN�QD�.UDVX�WXGL������[��IDNWRU�����QDYR]�]HPOMH�QD�.UDVX���î�������þH�MH�ELOD�REQRYD�NRPSOHNVQD��î�
(površina vinograda v heNWDULK��[��YUHGQRVW�WRþNH��  
 
,=5$ý81�9,â,1(�32'325(�=$�=(0(/-6.$�'(/$�� 
��VHãWHYHN�WRþN���-����[��IDNWRU�����QDYR]�]HPOMH�QD�.UDVX���[�����þH�MH�REQRYD�NRPSOHNVQD��[��SRYUãLQD�YLQRJUDGD�Y�KHNWDULK��[�
�YUHGQRVW�WRþNH��  
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VLOGA ZA DODELITEV PODPORE: OBNOVA VINOGRADA - obnova oziroma zemeljska dela  
  
���835$9,ý(1(& :        
 
Številka vpisa v register:     'DYþQD�ãWHYLOND�    
 
MID kmetijskega gospodarstva:     
 
�����3RGDWNL�R�UDþXQX� 
 
Naziv banke ali hranilnice:_________________________________________________________ 
 

Poslovna enota:__________________________________________________________________ 
 

âWHYLOND�UDþXQD�DOL�KUDQLOQH�NQMLåLFH� 
 

                     
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. VINOGRAD :    
 

Številka vinograda:     Število cepljenk:    kom. 
 

Površina za obnovo:  Bruto:    m2   Neto:    m2 
 

Sadilna razdalja:  v vrsti    m  medvrstna    m 
....................……………………………………………………………………………………....................... 
���7(ä$91267�2%129(��L]SROQL�SUHGVWDYQLN�NPHWLMVNH�VYHWRYDOQH�VOXåEH�� 
 
Kompleksna: Da / Ne    Nagib v %:    
 

1. .UþLWHY�GUHYMD�JUPRYMD�DOL�VWDULK�WUW M S V 
2. ýLãþHQMH�NDPHQMD   M S V   
3. Humifikacija   M S V 
4. Priprava  tal    M S V 
5. Terasiranje ali rušenje teras  M S V   
6. Postavitev opore                                M S V 
7. Latniki  na Krasu                               da, ne                   
8. Nega do rodnosti   M S V 
9. Sajenje s cepljenkami              M S V    
Navoz zemlje na Krasu           M    V   Datum:             
 

Ime in priimek svetovalca,cev:      
 

Podpis svetovalca, cev:     
…………………………………………………………………………………………………… 
���,=-$9(�835$9,ý(1&$� 
 

1. Za to obnovo tega vinograda nisem od MKGP prejel še nobenih sredstev.  
2. Za to obnovo tega vinograda sem od MKGP prejel v letu             sredstva v višini                 SIT. 
3. Obnovljene površine vinograda so bile/bodo posajene v letu      �LQ�ERGR�WXGL�Y�QDSUHM�Y]GUåHYDQH�Y�

skladu s tehnološkimi navodili in okolju prijazno.      
4. -DPþLP�]D�WRþQRVW�SRGDWNRY�QDYHGHQLK�QD�REUD]FX�� 
5. Strinjam se z delom tega obrazca pod zaporedno številko 3-WHåDYQRVW�REQRYH� 
6. Izjavljam, da razpolagam s sreGVWYL�]D�GRNRQþDQMH�REQRYH� 
 
Kraj in datum:         3RGSLV�XSUDYLþHQFD��BBBBBBBBBBBBBBBBBBB                             
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NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA:  Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda   
 
ad 1.  
Obrazec Vloga za dodelitev podpore: obnova vinograda�L]SROQL�XSUDYLþHQHF� 
 
ZA VSAK VINOGRAD SE IZPOLNI SVOJ OBRAZEC. 9�NROLNRU�YODJD�SRVDPH]QL�XSUDYLþHQHF�YORJR�
]D�REQRYR��]HPHOMVND�GHOD��]D�YHþ�UD]OLþQLK�YLQRJUDGRY��VH�L]SROQL�YHþ�REUD]FHY Obnova vinograda 
 
Vpiše se: 
- ime in priimek oziroma naziv upravLþHQFD� 
- številka vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina, 
-�GDYþQD�ãWHYLOND�XSUDYLþHQFD� 
- številka kmetijskega gospodarstva, kateremu pripada vinograd. 
 
ad 1.1. 
9SLãH� QD]LY� EDQNH� DOL� KUDQLOQLFH� WHU� SRVORYQD� HQRWD�� NMHU� LPD� XSUDYLþHQHF� RGSUW� WHNRþL� UDþXQ� R]LURPD�
KUDQLOQR�NQMLåLFR��LQ�ãWHYLOND�UDþXQD�DOL�KUDQLOQH�NQMLåLFH� 
 
ad 2. 
Vpiše se: 
- številka vinograda iz registra pridelovalcev grozdja in vina; 
-� ãWHYLOR� SRVDMHQLK� FHSOMHQN� Y� REQRYL�� NL�PRUD� RGJRYDUMDWL� SULORåHQLP� UDþXQRP� LQ� SRGDWNRP�� YSLVDQLm v 
register pridelovalcev grozdja in vina; 
- bruto in neto površina obnove v m2; 
- sadilna razdalja v vrsti in medvrstna v metrih. 
 
ad 3.      
7RþNR���L]SROQL�SUHGVWDYQLN�NPHWLMVNH�VYHWRYDOQH�VOXåEH in se pod njega tudi podpiše. V primeru nagiba nad 
70% sH�SRGSLãH���þODQVND�NRPLVLMD� 
Vpiše se: 
- ali je obnova kompleksna (obnova je kompleksna�Y�SULPHUX��GD�MH�REQRYD�]DRNURåHQD�LQ�VH�QDHQNUDW��QD�
VWUQMHQL�SRYUãLQL�REQDYOMD�QDMPDQM�����KD��V�WHP��GD�VH�HQRWQR�L]YDMDMR�]HPHOMVND�GHOD�LQ�SRWL��NDU�RPRJRþD�
nadalMQMR�VNXSQR�REGHODYR��WXGL�Y�SULPHUX��þH�JUH�]D�REQRYR�UD]OLþQLK�XSUDYLþHQFHY�� 
- dejanski SRYSUHþQL�QDJLE tistega dela vinograda, ki se obnavlja. 
 
7RþNRYDQMH�]D�REQRYR�R]LURPD�]HPHOMVND�GHOD��NL�VH� L]YDMDMR��VH�YSLãH� WDNR��GD�VH�RENURåL�HQR�RG�þUN��SUL�
þHmer pomeni M malo zahtevnost, S srednjo zahtevnost in V veliko zahtevnost - upošteva se SRYSUHþMH�
WHåDYQRVWL za površino, ki se obnavlja. 
Pri navozu zemlje na Krasu predstavlja M-mala zahtevnost navoz do 30 cm, V-velika zahtevnost pa navoz 
nad 30 cm. 
Terasiranje, rušenje�VH�RENURåL�OH�Y�SULPHUX��þH�MH�SULORåHQR�XVWUH]QR�GRYROMHQMH��� 
 
Opozorilo: 2NURåL�VH�WHåDYQRVW�OH�]D�L]YHGHQD�GHOD.  
 
ad 4.  
3RG�WR�WRþNR�VR�L]MDYH�XSUDYLþHQFD��3RG�WR�WRþNR�VH�XSUDYLþHQHF�WXGL�SRGSLãH� 
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Ob-74884
Na podlagi 19. in 40. člena Uredbe o

programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02,
48/02, 61/02) in 2. členom Odloka o višini
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne poli-
tike in kmetijske politike razvoja podeželja za
proračunsko leto 2002 (Uradni list RS, št.
34/02 in 61/02) ter na osnovi 11. člena
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi Zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 45/95, 34/96, 60/99, 67/01, 47/02) v
nadaljevanju zakon in Splošnih pogojev po-
slovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja (Uradni list RS, št.
45/02) in sklepa Vlade RS, z dne 23. 5.
2002, o poslovnem in finančnem načrtu Jav-
nega sklada za leto 2002 Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadalje-
vanju: Agencija) in Javni sklad Republike Slo-
venije za regionalni razvoj in ohranjanje po-
seljenosti slovenskega podeželja (v nadalje-
vanju: Javni sklad) objavljata

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, kot pomoč za

nadomestilo škode
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ne-

povratnih sredstev Agencije in ugodnih po-
sojil Javnega sklada upravičencem za na-
mene, opredeljene s tem razpisom.

2. Višina sredstev
– iz virov Agencije je predvidenih: do

100,000.000 SIT nepovratnih sredstev,
– iz virov Javnega sklada je predvidenih:

do 100,000.000 SIT posojilnih sredstev.
II. Nameni dodeljevanja sredstev
Pomoč za nadomestilo škode – namen E
a) Predmet podpore (nameni dodeljeva-

nja):
1. Podpora spremenjenega socialnega

stanja na kmetiji v primeru:
– smrti nosilca kmetijskega gospodar-

stva,
– nad 80% invalidnosti nosilca kmetijske-

ga gospodarstva,
– več kot 6-mesečne nesposobnosti no-

silca kmetijskega gospodarstva.
2. Podpora v primeru nastanka škode na

kmetijskem gospodarstvu:
– naravne nesreče ali izjemni pojavi (za

naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje
nepredviden dogodek, povzročen s strani
narave, ki ga ni mogoče preprečiti),

– izbruha bolezni, v primerih, ko povra-
čilo škode ni urejeno z drugimi predpisi in
ko je zaradi pojava bolezni na kmetijskem
gospodarstvu prepovedan promet z živalmi
oziroma je dovoljen le zakol (bovina spongi-
formna encefalopatija).

Sredstva se ne dodelijo za:
– pokrivanje škode, ki je zagotovljeno

po drugih predpisih,
– pokrivanje škode, povzročene s pla-

zovi,
– pokrivanje škode v primeru napada di-

vjih zveri,
– pokrivanje tistega dela škode, ki je bil

povrnjen s strani zavarovalnic.
b) Upravičenci: kmetije, na območju Re-

publike Slovenije.

c) Splošni pogoji:
1. Upravičenec mora predložiti vlogo na

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije za namen pomoči za nadomestilo
škode. Vlogi morajo biti priložene priloge in
dokazila, ki jih zahtevata Agencija in Javni
sklad od upravičenca in so navedene v toč-
ki f) tega razpisa ter na obrazcu za prijavo.

2. Upravičenec mora biti vpisan v evi-
denco kmetijskih gospodarstev.

3. Upravičenec, ki je fizična oseba mora
predložiti poročilo o škodnem dogodku (ve-
lja za podporo v primeru nastanka škode na
kmetijskem gospodarstvu).

4. Upravičenec mora predložiti sanacij-
ski načrt izdelan v skladu z metodologijo
Kmetijske svetovalne službe Slovenije (sa-
nacijski – načrt mora biti izdelan najmanj za
čas izvajanja sanacije in za obdobje vrača-
nja posojila), (velja za podporo v primeru
nastanka škode na kmetijskem gospodar-
stvu).

5. Upravičenec mora predložiti potrdila
o že dobljenih pomočeh za ta namen.

6. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora k vlogi priložiti pooblastila solastnikov
(kot v primerih pridobivanja sredstev iz osta-
lih ukrepov s področja pridobivanja prora-
čunskih sredstev kmetijskega ministrstva)

7. Upravičenci morajo imeti v uporabi
vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po
predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča –
Zakon o kmetijskih zemljiščih, Ur. l. RS, št.
59/96, 31/98 - odl. US, 1/99, 54/00,
68/00 - odl. US in 27/02 - odl. US in
58/02), v lasti ali v zakupu (zakupna pogod-
ba je lahko tudi neoverjena).

8. V primeru, da upravičenci ne izpolnijo
pogoja iz prejšnje točke, morajo upravičen-
ci pridobiti večino dohodka iz kmetijske de-
javnosti.

d) Posebni pogoji: višina prejete odško-
dnine (zavarovalnine in druga dodeljena
sredstva) ne sme presegati višine ugotovlje-
ne škode.

e) Finančni pogoji za dodeljevanje sred-
stev:

1. Nastanek škodnega dogodka, za ka-
terega še ni bil vložen zahtevek za poravna-
vo škode.

2. Deleži posameznih sredstev:
– v primerih nastanka škode na kmetij-

skih gospodarstvih se krije do 35% ocenje-
ne škode (do 50% nepovratnih sredstev in
do 50% povratnih sredstev), razen v prime-
rih bolezni živali (bovina spongiformna en-
cefalopatija), kjer znaša delež dodeljenih ne-
povratnih sredstev do 100% ocenjene ško-
de;

– v primeru podpore spremenjenega so-
cialnega stanja na kmetiji (smrt, invalidnost,
delovna nezmožnost) znašajo dodeljena ne-
povratna sredstva največ 1,000.000 SIT

3. Posojilni pogoji:
– odplačilna doba posojila do 15 let,

obrestna mera TOM+1%, največ dveletni
moratorij na odplačevanje posojila,

– doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta,

– posojila do 2 mio SIT upravičenec pra-
viloma zavaruje pri zavarovalnici,

– posojila nad 2 mio SIT upravičenec
praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na
premoženje ali z drugim, temu instrumentu
enakovrednim jamstvom,

– črpanje nepovratnih sredstev je pravi-
loma v obliki refundacije plačanih računov
ali potrjenih situacij pooblaščenega organa
(skupaj z dokazili o plačilih) za dela na sana-
ciji,

– črpanje dodeljenih sredstev je pravilo-
ma v kombinaciji posojilnih in nepovratnih
sredstev. Način črpanja je tak, da se pravi-
loma obe vrsti sredstev črpata uravnoteže-
no in pod pogojem, da je odstop od ene
vrste sredstev avtomatično odstop od dru-
ge vrste sredstev,

– črpanje posojila Javnega sklada je do-
kumentarno, z možnostjo refundacije raču-
nov za dela, iz lastnih virov, praviloma naj-
več v višini 30% dodeljenih sredstev. Upra-
vičenec lahko v obliki gotovine porabi naj-
več 20% dodeljenih posojilnih sredstev, a
ne več kot 400.000 SIT,

– če upravičenec, ki so mu sredstva odo-
brena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe z
Agencijo in Javnim skladom v roku, določe-
nem v sklepu/odločbi, se bo štelo, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahte-
ve za dodelitev sredstev, kot pomoč za nad-
omestilo škode in sklenitve pogodbe. Rav-
no tako se bo smatralo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za sofinan-
ciranje in odobrenih sredstev, v kolikor ne
bo v roku, določenem v sklepu/odločbi do-
stavil ustrezne dokumentacije za črpanje
sredstev.

f) Vsebina vloge:
1. Originalni obrazec E vloge za namen

pomoč za nadomestilo škode.
2. Sanacijski načrt za kmetijo pripravljen

v skladu z metodologijo kmetijske svetoval-
ne službe.

3. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojni davčni urad oziroma
dokazilo o stanju obveznosti, ki ni starejše
od 30 dni.

4. Potrdilo o državljanstvu nosilca kme-
tijskega gospodarstva (fotokopija os. izkaz-
nice, rumenega kartončka).

5. Poročilo o škodnem dogodku – poro-
čilo o nastali škodi s strani zavarovalnice ali
izvedeniško mnenje o nastali škodi, izdela-
no s strani zapriseženega sodnega cenilca,
v primeru škode (na nezavarovanem objek-
tu manjše vrednosti) do višine 1,000.000
SIT pa lahko tudi poročilo občinske komisi-
je za elementarne nezgode skupaj s poroči-
lom svetovalne službe.

6. Ustrezno potrdilo upravne enote o sa-
naciji škode na objektu.

7. Dokazilo o spremenjenem socialnem
stanju na kmetiji (v primeru smrti mrliški list,
v primeru invalidnosti sklep o invalidnosti in
v primeru več kot 6 mesečne nesposobno-
sti za delo potrdilo zdravstvene komisije).

8. Mnenje pristojne kmetijske svetoval-
ne službe.

10. V primeru naravnih nesreč ali izjem-
nih pojavov mora upravičenec predložiti po-
ročilo o nastali nesreči s strani upravnega
organa (policija, gasilci, občinska komisija
za elementarne nesreče) in oceno škode,
ki je nastala (fotokopijo računov za sanaci-
jo, če so se nujna dela že začela izvajati).

11. Dokazilo pristojne veterinarske služ-
be o izbruhu bolezni in dokazilo o zakolu (v
primeru izbruha bolezni).

12. Zemljiškoknjižni(e) izpisek(ke) zem-
ljišč kmetije, ki niso starejši od 3 mesecev
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in posestni(e) list(e) star(e) največ 3 mese-
ce.

13. Kopija Osnovnega obrazca o kmetij-
skem gospodarstvu – podatki o kmetijskem
gospodarstvu za leto 2002.

14. Pooblastilo morebitnih solastnikov
kmetijskega gospodarstva.

15. Dokazilo o povračilu škode zavaro-
valnic. Ostala potrdila o prejemu kakršnih-
koli sredstev za prijavljen namen oziroma
izjava o prejetih sredstvih.

16. Dokazila o pridobljenih posojilih (po-
sojilne pogodbe).

17. Dokazila o obstoječih kreditnih ob-
veznostih.

18. Dokazilo o kmečkem zavarovanju.
III. Omejitve
1. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,

ki je za isti namen, že prejel javna sredstva
Republike Slovenije.

2. Sredstva se ne dodelijo za sanacijo
zunaj območja Republike Slovenije.

IV. Merila za izbor
1. Za namen pomoč za nadomestilo ško-

de:
Vloge bodo ocenjene glede na vrsto po-

sameznega škodnega primera; prednosti
bodo imele vloge glede na:

– območja z omejenimi dejavniki;
– vrsto škodnega primera oziroma

socialni položaj;
– finančno stanje na kmetiji;
– kreditne obveznosti na kmetiji;
Način dodeljevanja sredstev je razviden

iz razpisne dokumentacije, kjer so merila
podrobneje razčlenjena.

V. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt, rok za vložitev prijav

je od dne objave tega javnega razpisa, do
izkoriščenja razpoložljivih sredstev. Vloge se
bodo obravnavale vsak prvi torek v mesecu.

Vlagatelji vlogo (obrazec z vsemi priloga-
mi) vložijo v dveh izvodih vloženih v eno
kuverto in jo pošljejo s priporočeno pošto
na naslov: Javni sklad RS za regionalni raz-
voj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.

Agencija in Javni sklad bosta enakovre-
dno obravnavala vse popolne vloge, ki bo-
do prispele do predpisanega roka na na-
slov: Javni sklad RS za regionalni razvoj,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Kuverte mo-
rajo biti označene z oznako: “Ne odpiraj –
Razpis kmetijstvo “ in dodatno oznako “Na-
men E – pomoč za nadomestilo škode“.

2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za namen E po-

moč za nadomestilo škode je na voljo na
spletni strani Javnega sklada RS za regional-
ni razvoj in ohranjanje poseljenosti sloven-
skega podeželja: http://www.rdf-sklad.si.

Razpisna dokumentacija za namen E –
pomoč za nadomestilo škode se lahko tudi
kupi na sedežih enot HKS in PE Zveze HKS
ali na sedežu Javnega sklada RS za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od 26. 7. 2002 do zaključka razpi-
sa, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na Javnem skladu, kon-
taktna oseba za namen pomoč za nadome-
stilo škode – Irena Marn, tel. št.
01/83-61-953, vsak delavnik med 9. in
12. uro, ter vsako sredo med 14. in 16. uro.

3. Stroški zavarovanja posojila, manipu-
lativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičen-
ci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z eno-
to Hranilno kreditne službe ali PE Zveze
HKS za namen E – pomoč za nadomestilo
škode. Višina stroškov bo navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

4. Agencija in Javni sklad lahko od pro-
silca zahtevata dodatno dokumentacijo ozi-
roma na svoje stroške preverjata dokumen-
tacijo oziroma naročita strokovno mnenje o
projektu.

VI. Obravnava vlog in postopek odobri-
tve

1. Prvo odpiranje pravočasno prispelih
vlog bo za namen E – pomoč za nadomesti-
lo škode 3. 9. 2002 v sejni sobi Javnega
sklada. Predlog za odločanje bo pripravila
skupna strokovna komisija, ki jo bo imeno-
vala direktorica Agencije s soglasjem mi-
nistra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter predsednik uprave javnega sklada. O
dodelitvi nepovratnih sredstev bo odločala
direktorica Agencije, o dodelitvi posojil iz
virov Javnega sklada pa uprava Javnega
sklada.

2. Prosilce, katerih vloge bodo nepopol-
ne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahteva-
nem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni
ne bodo dopolnili, bodo kot nepopolne za-
vržene.

3. Vloge, ki bodo prispele po porabi
sredstev, bodo obravnavane v naslednjem
javnem razpisu.

4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnje-
ne.

5. V primeru, da bo vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodeli-
tev nepovratnih in posojilnih sredstev več,
kot je na razpolago sredstev, ima komisija
za pregled in obravnavo prispelih vlog pravi-
co zmanjšati delež posojila in nepovratnih
sredstev. Odločba o dodelitvi nepovratnih
sredstev s strani Agencije in sklep o dodeli-
tvi posojilnih sredstev Javnega sklada bosta
izdani v roku 60 dni po oddaji vloge. Vlaga-
telji, katerim sredstva ne bodo dodeljena
bodo o tem pisno obveščeni z odločbami
oziroma sklepom v roku 60 dni po oddaji
vloge. Zoper odločbo se lahko vloži pritož-
ba na ARSKTRP, v roku 15 dni od dneva
vročitve odločbe vlagatelju. O pritožbi odlo-
či minister. Zoper sklep se lahko vloži prito-
žba na naslov Javnega sklada v roku 15 dni
od dneva vročitve sklepa vlagatelju. O prito-
žbi odloča Ministrstvo za gospodarstvo.

6. Agencija in Javni sklad bosta sprem-
ljala namensko porabo sredstev pri upravi-
čencu. Če bosta Agencija in Javni sklad
ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena
za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila sredstva odobrena na podlagi
neresničnih podatkov, imata pravico takoj
zahtevati vračilo sredstev v enkratnem zne-
sku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrest-
mi za obdobje od dneva nakazila do dneva
vračila po Zakonu o predpisani meri zamu-
dnih obresti in temeljni obrestni meri (Urad-
ni list RS, št. 45/95, 83/01 in 109/01).
Upravičenec izgubi tudi pravico do sredstev

iz naslova kmetijske politike za dobo dveh
let, o čemer odloči minister z odločbo. Rok
prične teči z dnevom vročitve zahtevka za
vračilo sredstev.

Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja

Javni sklad RS za regionalni razvoj
ohranjanje poseljenosti slovenskega

podeželja

Ob-75021
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev

Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
»Dom podiplomcev Ljubljana« (Ur. l. RS, št.
18/00 in 60/01) in Pravilnika o upravljanju
prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
(Ur. l. RS, št. 49/02) objavlja

javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana

za študijsko leto 2002/2003
Vsebina razpisa
I. Prošnje za sprejem, rok za oddajo in

priloge
II. Pogoji in merila za bivanje
III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za

sprejem, čas bivanja in cena
I. Prošnje za sprejem, rok za oddajo in

priloge
1. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo

za sprejem najpozneje do ponedeljka,
16. septembra 2002, na naslov: Dom podi-
plomcev Ljubljana, Komisija za sprejem, Go-
sarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne
odpiraj – Vloga za sprejem v DPL«.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Fle-
gar, ali na elektronskem naslovu: info@dom-
podiplomcev.si.

2. Prošnja za sprejem se vloži na obraz-
cu »Vloga za sprejem študentov v Dom po-
diplomcev Ljubljana za študijsko leto
2002/2003«.

Obrazec dobite na internetnem naslovu:
www.dompodiplomcev.si, na recepciji Do-
ma podiplomcev Ljubljana (v nadaljevanju:
DPL) ali pa vam ga na zahtevo pošljemo po
pošti.

a) Priložiti ji je treba:
– potrdilo o vpisu na visokošolski zavod

oziroma dokazilo o statusu za študijsko leto
2002/2003;

Dokazilo o statusu mora študent poslati
ali oddati v treh dneh po vpisu, najkasneje
pa do 14. oktobra 2002. Študenti, ki se
bodo izobraževali po študijskih programih,
ki se izvajajo kot izredni študij, priložijo še
potrdilo visokošolskega zavoda o izvajanju
študijskega programa najmanj tri dni v te-
dnu, izjavo o nezaposlenosti in potrdilo Za-
voda za zaposlovanje o tem, da niso prijav-
ljeni kot iskalci zaposlitve;

– potrdilo o stalnem prebivališču za dr-
žavljane RS;

– študenti, katerih stalno bivališče je od
kraja študija oddaljeno manj kot 25 km:

· in imajo do najbližjega postajališča
najmanj 4 km ali nimajo več kot dvakratne
možnosti javnega prevoza dnevno, priložijo
potrdilo lokalne skupnosti (npr.: občine, kra-
jevne skupnosti) ali
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· pa živijo v posebno težkih socialnih
in zdravstvenih razmerah, priložijo dokazila
pristojnih organizacij oziroma organov (so-
cialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalid-
ska komisija, upravni organ).

b) Druga dokazila:
– potrdilo o opravljenih izpitih v prete-

klem študijskem letu oziroma
– potrdilo o opravljenih obveznostih do-

diplomskega študija;
– dokazilo o izjemnem uspehu oziroma

obštudijski dejavnosti;
– dokazila pristojnih organizacij oziroma

organov (socialno skrbstvo, zdravnik speci-
alist, invalidska komisija, upravni organ) o
težkem socialnem ali zdravstvenem položa-
ju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik,
težke socialne razmere);

– študentka mati ali študent oče priloži
otrokov rojstni list in v prošnji posebej nave-
de, da bo med študijem imel(a) otroka pri
sebi;

– izjavo o tem, da je študent Slovenec
brez slovenskega državljanstva ali študent,
tuj državljan, pri katerem se uporablja nače-
lo vzajemnosti;

– dokazilo pristojnega organa, da je štu-
dent otrok padlih v vojni za Slovenijo ali
otrok žrtev naravnih nesreč, pod pogojem,
da ni starejši od 27 let, ko prvič vlaga proš-
njo za sprejem.

II. Pogoji in merila za bivanje v domu
podiplomcev

Pogoja za bivanje študentov v Domu po-
diplomcev sta:

– status študenta podiplomskega študi-
ja,

– stalno prebivališče, oddaljeno najmanj
25 km od kraja študija.

Izjemoma lahko v domu podiplomcev bi-
va študent, katerega stalno prebivališče je
od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,
če:

– ima do najbližjega postajališča javne-
ga prevoznega sredstva najmanj 4 km ali

– nima več kot dvakratne možnosti jav-
nega prevoza dnevno ali

– živi v posebno težkih socialnih in zdrav-
stvenih razmerah.

Vrednost meril za nastanitev študentov
je 100%.

Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejav-

nosti 10%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od

kraja študija 10%,
4. posebne socialne, zdravstvene razme-

re študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 10%.
1. Študijska uspešnost se ob upošteva-

nju povprečne ocene točkuje po naslednji
lestvici:

– do 6,9 – 5 točk,
– 7,0 do 7,5 – 10 točk,
– 7,6 do 8,0 – 20 točk,
– 8,1 do 8,5 – 30 točk,
– 8,6 do 9,0 – 40 točk,
– 9,1 do 9,5 – 50 točk,
– 9,6 do 10,0 – 60 točk.
Pri študentih prvega letnika podiplom-

skega študija se povprečna ocena zračuna
kot srednja vrednost ocen pri vseh opravlje-
nih obveznostih dodiplomskega študija, ki
se ocenjujejo z ocenami od 1 do 10. Pri

računanju se ne upoštevajo negativne oce-
ne in ocena diplomskega dela oziroma di-
plomskega izpita.

Povprečna ocena za študente višjih let-
nikov podiplomskega študija se zračuna ta-
ko, da se upoštevajo vse številčne ocene,
dosežene v preteklem študijskem letu.

2. Za izjemen uspeh in obštudijske de-
javnosti se dodeli:

– za državno ali tujo nagrado – 10 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave

oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbe-
niku – 10 točk,

– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stva-
ritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih
simpozijih, konferencah oziroma drugih vr-
stah strokovne udeležbe na državni ali med-
narodni ravni – 10 točk,

– udeležba na strokovnih seminarjih,
znanstvenih simpozijih, konferencah oziro-
ma drugih vrstah strokovne udeležbe na dr-
žavni ali mednarodni ravni – 5 točk.

Točke se lahko seštevajo, zbrati je mo-
goče največ 10 točk.

3. Oddaljenost stalnega prebivališča od
kraja študija se točkuje tako, da je mogoče
zbrati največ 10 točk, in sicer:

– do 50 km – 1 točko,
– 51 do 100 km – 3 točke,
– 100 do 150 km – 5 točk,
– 151 do 180 km – 8 točk,
– nad 181 km – 10 točk.
4. Posebne socialne, zdravstvene ra-

zmere študenta in drugo se točkujejo tako,
da je mogoče zbrati največ 10 točk.

Če študent predloži dokazila pristojnih or-
ganizacij oziroma organov (socialno skrbstvo,
zdravnik specialist, invalidska komisija, uprav-
ni organ) o težkem socialnem ali zdravstve-
nem položaju (npr. najmanj 80% invalid, te-
žak bolnik, težke socialne razmere), se mu
po individualni obravnavi dodeli 5 točk.

Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi se
prišteje 5 točk. Otrok mora biti mlajši od
šestih let ali šoloobvezen.

5. Dodatna razvrstitvena merila se toč-
kujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10
točk.

Študentom Slovencem brez slovenske-
ga državljanstva in študentom, tujim držav-
ljanom, pod pogojem, da se uporablja na-
čelo vzajemnosti, se dodeli 10 točk.

Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v Dom podiplomcev, se dodeli 10
točk.

III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča Ko-

misija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavo-
da.

Na podlagi popolnih in pravočasno pri-
spelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovi-
la ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem v
DPL. Do 18. oktobra 2002 bo na podlagi
meril za bivanje v DPL določila zbrano števi-
lo točk za posameznega študenta in ga uvr-
stila na prednostni seznam. Študenti z ena-
kim številom točk se bodo razvrstili na pred-
nostni seznam tako, da se bodo po vrstnem
redu upoštevala merila 3., 4. in 1. iz I. točke
tega razpisa.

Najkasneje v dveh dneh po določitvi
prednostnega seznama bo ta objavljen na
oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana,
na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo
znanost in šport (www.mszs.si/slo/sol-
stvo/rezultati javnih razpisov.asp) in na splet-
ni strani DPL (www.dompodiplomcev.si).

Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo po-
goje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega bivališča naj-
pozneje do 25. oktobra 2002.

IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas bivanja in cena

Za sprejem študentov v DPL je v študij-
skem letu 2002/2003 na voljo 26 garso-
njer.

Študenti, vpisani v študijski program za
pridobitev specializacije ali magisterija, lah-
ko bivajo v Domu podiplomcev največ dve
leti in pol, tisti, ki so vpisani v študijski pro-
gram za pridobitev doktorata znanosti brez
poprejšnjega magisterija največ pet let, tisti,
ki so vpisani v študijski program za pridobi-
tev doktorata znanosti po poprejšnjem ma-
gisteriju največ dve leti in pol. To velja za
tiste, ki začnejo bivati v Domu podiplomcev
v prvem letniku študija. Za ostale se bivanje
sorazmerno skrajša glede na to, v katerem
letniku so začeli bivanje v njem.

Cena mesečnega najema za oktober
2002 je za:

a) garsonjero v podpritličju: 25.707 SIT,
b) garsonjero v pritličju: 31.063 SIT,
c) garsonjero v nadstropju: 33.633 SIT.
Cena najema se vsake štiri mesece re-

valorizira z rastjo življenjskih potrebščin po
objavljenih podatkih Statističnega urada Re-
publike Slovenije.

Svet Doma podiplomcev Ljubljana

Št. 271/2002 Ob-74996
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01), na podlagi drugega
odstavka 3. točke 22. člena Uredbe o na-
menih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih po-
moči, Programa ukrepov za spodbujanje po-
djetništva in konkurenčnosti za leti 2001–
2002 in Programa Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo za leti 2002 in 2003
objavljata Pospeševalni center za malo go-
spodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana, v so-
delovanju z Ministrstvom za gospodarstvo
kot naročnikom in sofinancerjem

javni razpis
za sofinanciranje stroškov nastopa na
Mednarodnem obrtnem sejmu Celje v

okviru projekta »Edinstveno iz
Slovenije«

I. Proračunski uporabnik
Pospeševalni center za malo gospodar-

stvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (v na-
daljevanju: PCMG).

II. Predmet razpisa
Sofinanciranje stroškov nastopa na Med-

narodnem obrtnem sejmu Celje pod sku-
pnim promocijskim imenom »Edinstveno iz
Slovenije«:
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Prireditev Datum

Mednarodni obrtni
sejem Celje 11. 9. 2002 do 18. 9. 2002

III. Osnovni pogoji in merila
PCMG bo sofinanciral stroške prvega na-

stopa na tem sejmu do višine 50% upraviče-
nih stroškov najetja, postavitve in delovanja
stojnice. Na razpis se lahko prijavi podjetje,
ki se po 51. členu Zakona o gospodarskih
družbah šteje za majhno  družbo oziroma
ima status samostojnega podjetnika posa-
meznika (s.p.), njegovi izdelki pa izpolnjuje-
jo pogoje glede porekla slovenskega blaga,
določene z veljavnimi predpisi in mednaro-
dnimi sporazumi Republike Slovenije.

Kandidati morajo izdelovati izdelke do-
mače in umetnostne obrti ali druge podo-
bne obrtne izdelke ali izdelke iz dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji.

Prijavitelj mora po prejemu sklepa o izbi-
ri in ob podpisu pogodbe priložiti dokazilo o
plačilu stroškov v višini 50% izbrane stan-
dardne postavitve in stroške v višini 100%
eventualne nadstandardne postavitve na ra-
čun Pospeševalnega centra za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

Komisija bo v postopku ocenjevanja da-
la prednost kandidatom z večjim številom
zbranih točk.

Kriteriji Točke

a) so izvirne in ustvarjalne 55
oblike (po možnosti že imajo
pozitivna mnenja podpornih
inštitucij; Obrtne zbornice
Slovenije (v nadaljevanju: OZS)
za izdelke domače in umetnostne
obrti, ter razstave
»Dobrote slovenskih kmetij«
za izdelke dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji

c) so privlačni za prodajo 45

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čeni:

– kandidati, katerih podjetje je v stečaj-
nem postopku,

– kandidati, ki so za isti namen že prido-
bili nepovratna sredstva iz drugih virov dr-
žavnega proračuna,

– kandidati, ki so na istem sejmu že
predstavili v koledarskem letu 2001 ali
2002 v organizaciji Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo.

IV. Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– prijavni obrazec razpisne dokumenta-

cije (razpisni obrazec št. 1),
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev

– (razpisni obrazec št. 2),
– parafirana vsaka stran vzorca pogod-

be (razpisni obrazec št. 3),
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni za gospodarske  druž-
be, oziroma za samostojne podjetnike po-
sameznike fotokopijo priglasitvenega lista,
potrjenega od pristojne izpostave Davčne
uprave RS ter obrtniki fotokopijo obrtnega
dovoljenja,

– fotografije izdelkov ali promocijski ma-
terial, ki vsebuje fotografije izdelkov,

– vzorce vseh poslovnih materialov in
mnenj komisij za domačo in umetnostno obrt

na OZS, ali razstave »Dobrote slovenskih kme-
tij« za izdelke dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

V. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki so na

razpolago za sofinanciranje vseh sejemskih
prireditev v letu 2002 je 10,000.000 SIT.

VI. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena proračunska sredstva

Proračunska sredstva morajo biti porab-
ljena do konca leta 2002.

VII. Način prijave in razpisni rok
Pošiljanje in dvig
Vloga mora biti predložena v zaprtem

ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne
odpiraj- vloga za Edinstveno iz Slovenije«.

Vaše izdelke, z vso zahtevano dokumen-
tacijo iz 4. točke dostavite osebno od 26.
7. 2002 do 16. 8. 2002, med 9. in 13.
uro, ali jih pošljite priporočeno na spodnji
naslov: Pospeševalni center za malo go-
spodarstvo, Edinstveno iz Slovenije, WTC,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

VIII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje vlog bo potekalo v ponede-

ljek, 19. avgusta 2002, na Pospeševalnem

centru za malo gospodarstvo, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.

IX. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo v roku 8 dni po odpiranju

vlog pozvani k dopolnitvi le-teh. Rok za do-
polnitev vlog je 3 dni.

Prijavitelji bodo sklep o izboru dobili naj-
kasneje do 4. 9. 2002.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in

obrazci) je na voljo na spletni strani
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje),
vsak delovni dan do 15. ure, ali jo dvignejo
osebno v glavni pisarni na sedežu PCMG.
Dodatne informacije so na voljo vsak delov-
ni dan od 9. do 10. ure, na sedežu: Pospe-
ševalni center za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana, tel. 01/589-18-34,
01/589-18-70, faks 01/589-18-77, kon-
taktna oseba: Renato Vindiš ali pa pisno na
e-mail: renato.vindis@pcmg.si.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-74755
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Ur. l. RS, št. 56/99) in 7. in 8. člena Ured-
be o rudarskih pravicah za raziskovanje ozi-
roma gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na raziskovalnem prostoru polja Je-
zerci, Občina Bled in pridobivalnih prosto-
rih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šu-
ma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lu-
kovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Ob-
čina Lendava; Ladra, Občina Kobarid;
Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Obči-
na Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica;
Pšičina, Občina Ormož (Uradni list RS, št.
52/02,v nadaljnjem besedilu: uredba) ter
na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna
za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01, 111/01 in 30/02) objavlja

javni razpis
za podelitev rudarske pravice za

raziskovanje oziroma gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin na

raziskovalnem prostoru polja Jezerci,
Občina Bled in pridobivalnih prostorih:

Stari grad, Občina Krško; Hardeška
šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina

Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje;
Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina

Kobarid; Poljane, Občina Mozirje;
Podsmreka, Občina Ivančna Gorica;

Zelše, Občina Cerknica; Pšičina,
Občina Ormož

I. Uporabnik proračunskih sredstev:
MOP, Dunajska 48,1000 Ljubljana.

II. Predmet razpisa je podelitev rudarske
pravice je raziskovanje in gospodarsko iz-
koriščanje mineralnih surovin na raziskoval-
nih in pridobivalnih prostorih, ki so v uredbi
opredeljeni s parcelnimi številkami ali koor-
dinatami in za dejavnosti iz 7. člena uredbe
ter v skladu s pogoji uredbe, kot izhaja iz
tabele T1.
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T1

Raziskovalni prostor Mineralna surovina Čas trajanja
rudarske pravice

Jezerci Geotermični 3 leta
energetski vir

Pridobivalni Mineralna surovina Čas trajanja Predvidena letna
prostor rudarske pravice Količina (m3 ali t)

Stari grad Prod in pesek 10 let 100.000
Hardeška šuma Opekarska glina 10 let 130.000
Lukovica Tehnični kamen – 10 let 100.000 do 400.000

dolomit
Vrhpeč Tehnični kamen 20 let 50.000

apnenec
Lakoš Prod in pesek 20 let 100.000
Ladra Prod in pesek 10 let 10.000
Poljane Tehnični kamen 20 let 10.000

dolomit
Podsmreka Tehnični kamen 15 let 90.000

dolomit
Zelše Tehnični kamen 20 let 30.000

dolomit
Pšičina Prod in pesek 10 let 100.000 do 300.000

III. Pogoji
a) Nosilec rudarske pravice se lahko pri-

javi na razpis, če je pravna oseba registrirana
v Republiki Sloveniji ali fizična oseba z držav-
ljanstvom Republike Slovenije in če proti
pravni osebi ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ter
če pridobljeno mineralno surovino ponudi
vsem zainteresiranim osebam na trgu.

b) Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednja dokazila:

1. za pravne osebe:
– izpisek iz sodnega registra (ne starejši

od 30 dni),
– dokazilo, da proti pravni osebi ni uve-

den postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek,

– dokazilo, da pravna oseba ni v prekršku
ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem
oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin;

2. za fizične osebe:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o plačanih davkih,
– dokazilo, da fizična oseba ni v prekršku

ali sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem
oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin;

3. dokazila o usposobljenosti za oprav-
ljanje dejavnosti ali pogodbo z izvajalcem,
ki te pogoje izpolnjuje;

4. kopijo katastrskega načrta, ki ni sta-
rejši od 2 mesecev;

5. zemljiškoknjižni izpisek za parcele, na
katerih je predvideno raziskovanje oziroma
pridobivanje mineralnih surovin, ali drugo
dokazilo o pravici razpolaganja z zemljišči;

6. dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih;

7. dokazila o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice.

IV. Merila
a) Merila za izbor nosilca rudarske pravi-

ce so:

– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost vlagatelja, da zagotovi izvajanje
rudarske pravice in

– morebitna dosedanja vlaganja.
b) Prednostna merila
– vlagatelji vlog o zainteresiranosti za po-

delitev rudarske pravice za posamezne razi-
skovalne oziroma pridobivalne prostore iz
uredbe imajo ob izpolnjevanju enakih pogo-
jev z drugimi zainteresiranimi, ki bi se za isti
prostor prijavili na razpis, prednostno pravi-
co pri dodelitvi rudarske pravice;

– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
raziskovanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem raziskovalnem
prostoru izvajala predhodno raziskovanje po
določbah Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št.
56/99);

– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična
oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem
prostoru že imela rudarsko pravico za razi-
skovanje po določbah Zakona o rudarstvu
(Ur. l. RS, št. 56/99);

– kadar se z rudarsko pravico širi že do-
ločen raziskovalni oziroma pridobivalni pro-
stor, ima prednost pri izbiri tisti nosilec ru-
darske pravice, ki že opravlja rudarska dela
na zemljišču, ki meji na zadevno območje;

– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik
zemljišča, ima prednost pred ostalimi pro-
silci pri enakih pogojih, razen pred prosilci
iz prejšnjih alinej.

V. Začetek in čas trajanja rudarske pravice
Rudarska pravica se podeljuje za čas kot

ga določa tabela T1 v II. točki tega razpisa in
začne teči z dnem sklenitve koncesijske po-
godbe med Republiko Slovenijo kot konce-
dentom in nosilcem rudarske pravice.

VI. Način in rok za predložitev prijav
Vlagatelj vloži vlogo na obrazcu (OBR 1),

ki je sestavni del tega razpisa, z vsemi za-

htevanimi prilogami in dokazili.
Vloga je veljavna, če je pravočasna in

vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Nepravočasnih in nepravilno opremlje-

nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.

Pisne vloge z oznako: «Ne odpiraj – jav-
ni razpis – rudarska pravica za raziskovanje
oziroma gospodarsko izkoriščanje mineral-
ne surovine«, z navedbo raziskovalnega ozi-
roma pridobivalnega prostora in imenom ter
naslovom vlagatelja, je treba predložiti v za-
prtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje, pro-
stor in energijo, Uprava Republike Slovenije
za rudarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Vloga mora prispeti v vložišče na gornji
naslov ne glede na vrsto prenosa pošiljke v
roku 60 dni od objave tega razpisa.

Odpiranje vlog bo dne 30. septembra
2002 ob 10. uri, v Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, Uprava Republike Slo-
venije za rudarstvo, Dunajska 48, v sejni
sobi v II. nadstropju.

Predstavniki vlagateljev morajo na odpi-
ranju predložiti pisno pooblastilo.

VII. Postopek in rok za izbor
Komisija pristojna za izvedbo javnega

razpisa bo v roku 60 dni po javnem odpira-
nju prijav pripravila predlog za izbor nosil-
cev rudarske pravice. O izbiri nosilca rudar-
ske pravice bo odločilo Ministrstvo za oko-
lje, prostor in energijo z upravno odločbo.

VIII. Odgovorna oseba
Odgovorna oseba za dajanje informacij

je Janez Žebre, Uprava RS za rudarstvo,
Dunajska 48, Ljubljana (tel. 478-74-08),
med 10. in 11. uro, vsak delovni dan.

IX. Datum pošiljanja zahteve za objavo v
Uradnem listu RS: 18. 7.2002.

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Uprava RS za rudarstvo
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Ob- 74890
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, objavlja na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja malega gospodarstva v Mestni
občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 63/02) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 53/02)

javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij v

Mestni občini Ljubljana
1. Neposredni uporabnik: Mestna obči-

na Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje upravičenih stroškov skupnih
strateških razvojnih programov (v nadaljeva-
nju skupni programi) podjetij.

a) MOL bo prejemnikom sofinancirala
upravičene stroške za: pripravo in izvedbo sku-
pnih programov povezovanj podjetij v grozde.

b) Kot upravičeni stroški se štejejo stro-
ški:

– svetovanje pri pripravi skupnih progra-
mov za povezovanje malih podjetij v višini
do 50% stroškov svetovanja,

– svetovanje in razširjanje specifičnega
znanja za potrebe izvajanja skupnih progra-
mov v višini do 50% stroškov svetovanja in
razširjanja znanja,

– posebno usposabljanje podjetnikov in
zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih
programov v višini do 45% stroškov uspo-
sabljanja,

– promocijo proizvodov in storitev pri prvi
predstavitvi skupnih programov na določe-
nem sejmu ali razstavi v višini do 50% stro-
škov promocije.

c) Pogoji sodelovanja: upravičenci za so-
financiranje so gospodarske  družbe in sa-
mostojni podjetniki posamezniki ustanovlje-
ni po Zakonu o gospodarskih  družbah, ki:

– imajo sedež v MOL,
– imajo manj kot 50 zaposlenih,
– imajo letni promet, ki je manjši od

7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša
od 5 mio EUR.

Upravičenec, ki je gospodarska  družba,
mora biti neodvisno podjetje.

Neodvisno podjetje je gospodarska
družba, v kateri posamezna gospodarska
družba ali povezana  družba, ki ne ustreza
pogojem za majhna in srednjevelika podje-
tja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glaso-
valnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja
se lahko prekorači, če je podjetje v lasti
delniških družb ali institucionalnih investitor-
jev in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške
politike.

MOL bo sofinancirala skupne programe,
ki jih izvajajo najmanj tri povezana podjetja
in vsaj ena razvojna institucija:

– ki so sklenila dogovor o sodelovanju
pri skupnem programu,

– ki so določila nosilno podjetje, ki v
imenu skupine nastopa kot predlagatelj vlo-
ge in pogodbena stranka.

Do sofinanciranja skupnega programa ni-
so upravičena podjetja, ki:

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-
daciji,

– so v težavah in dobivajo državno po-
moč za reševanje in prestrukturiranje,

– sodijo v sektorje: jeklarstvo, premo-
govništvo, kopenski transport, kmetijstvo in
ribištvo.

Skupna višina vseh prejetih pomoči iz
proračuna Republike Slovenije in proraču-
nov lokalnih skupnosti ne sme preseči zgor-
nje meje pomoči, določene v Uredbi o na-
menih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnosti ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).

d) Merila za izbor projektov:
1. Utemeljenost projekta – 70%:
– poslovni načrt programa (plan aktivno-

sti, terminski plan, pričakovani rezultati…),
– vodenje in upravljanje projekta,
– predstavitev podjetij in institucij pove-

zanih v skupne programe,
– vizija sodelovanja,
– predvideni učinki povezovanja (doda-

na vrednost, število novih delovnih mest,
razširitev tržišč, uvedba RTDI aktivnosti),

– uporaba informacijskih orodij in tehno-
logij,

– vključenost projekta v razvojne progra-
me Mestne občine Ljubljana,

– mednarodno povezovanje,
– izvirno slovensko poimenovanje pro-

grama povezovanja podjetij.
2. Finančna konstrukcija – stroški, pre-

glednost finančne konstrukcije – 30%
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je

na razpolago za sofinanciranje projektov zna-
ša 29,000.000 SIT. Sredstva bremenijo pro-
računski postavki 049009 in 041104 prora-
čuna Mestne občine Ljubljana za leto 2002.

Sofinanciranje bo znašalo do največ 50%
upravičenih stroškov programa (do 50%
upravičenih stroškov svetovanja in promoci-
je, do 45% upravičenih stroškov posebne-
ga usposabljanja).

4. Rok za predložitev zahtevka za sofi-
nanciranje

Prejemnik sredstev mora najkasneje do
15. 11. 2002 izstaviti zahtevek za nakazilo
sredstev skupaj z zahtevanimi prilogami.

5. Način prijave in razpisni rok
Popolne vloge, skladne z navodili iz razpi-

sne dokumentacije, morajo biti dostavljena na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova
3, 1000 Ljubljana, do vključno 9. 9. 2002
(velja poštni žig do vključno 8. 9. 2002 ali
oddaja vlog v Mestni občini Ljubljana, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti in turizem, Zar-
nikova 3, najkasneje do 9. 9. 2002, do 12.
ure). Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na kateri mora biti vidna oznaka: “Ne odpiraj –
vloga na razpis Spodbujanje povezovanja po-
djetij” ter navedena številka objave tega razpi-
sa, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in
pomanjkljivo izpolnjenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem brez
možnosti nadaljevanja v ocenjevalnem po-
stopku.

6. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ni javno in bo potekalo 10. 9. 2002.

7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku najkasneje 45 dni od odpiranja vlog.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na

Mestni občini Ljubljana, Oddelek za gospo-

darske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3,
Ljubljana, pri Saši Dijak (tel. 01/306-43-00,
e-pošta: sasa.dijak@ljubljana.si) ali na inter-
net naslovu http:www.ljubljana.si (oddelek
za gospodarske dejavnosti in turizem).

Dodatne informacije z objavljenim razpi-
som posreduje Alenka Rebec (tel.
01/306-43-00; e-pošta: alenka.rebec@ljub-
ljana.si) vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Mestna občina Ljubljana

Ob-74890
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Ob-

čine Bled, sprejetega dne 13. 3. 2002 na
28. redni seji Občinskega sveta Občine
Bled, objavlja župan Občine Bled

javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje je stanovanjski ob-

jekt, Ljubljanska cesta 14, Bled, s skupno
stanovanjsko površino 313,03 m2 ter pripa-
dajočim zemljiščem v izmeri 1060 m2 (parc.
št. 56/2, 56/11, 57/2, 57/4, 62/2, vse
k.o. Želeče). Objekt še ni izpraznjen.

2. Izhodiščna cena za nepremičnine zna-
ša 284.500 EUR.

3. Ponudba mora vsebovati navedbo ne-
premičnin, ponujeno ceno za nepremičnine
najmanj v višini izhodiščne cene, podatke o
ponudniku (ime in priimek fizične osebe ozi-
roma naziv pravne osebe, točen naslov),
davčno številko ponudnika, potrdilo o dr-
žavljanstvu za fizično osebo, dokazilo o re-
gistraciji za pravno osebo in samostojnega
podjetnika, dokazilo o plačani varščini ter
število računa za vračilo varščine.

4. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici, najkasneje do
12. 8. 2002 do 12. ure na naslov: Občina
Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled, z oz-
nako “Ne odpiraj – javni razpis za prodajo
nepremičnin na Bledu“. Ponudbe se zbirajo
do konca razpisnega roka.

5. Merili za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika sta:

– najvišja ponujena cena (90% končne
sprejete ocene),

– program rabe objekta, ki bo vključeval
dejavnosti, določene v PUP za središče Ble-
da ureditvena enota ob Ljubljanski cesti
M-11 (10% končne sprejete ocene).

6. Ponudbo lahko oddajo ponudniki, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljanje gostin-
ske oziroma turistične dejavnosti in to de-
javnost tudi opravljajo;

– da imajo ustrezne reference s podro-
čja dejavnosti iz prejšnje alineje;

– da imajo zagotovljeno trdno finančno
konstrukcijo za izvedbo programa rabe ob-
jekta, ki ga bodo predložili v skladu s 5.
točko tega razpisa;

– da predložijo izjavo, s katero se zave-
žejo v objektu opravljati gostinsko oziroma
turistično dejavnost najvišje kvalitete.

Dokazila, ki jih morajo ponudniki predlo-
žiti za dokazovanje pogojev so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji. Raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki pri-
dobijo pri Maksimilijanu Osvaldu proti plači-
lu v višini 3.000 SIT.
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Ponudba tistega ponudnika, ki ne bo iz-
polnjeval zgoraj navedenih pogojev, bo izlo-
čena iz nadaljnjega izbirnega postopka.

7. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost po-
nudbe, v višini 10% izhodiščne cene nepre-
mičnine, na enotni zakladniški račun Občine
Bled, št. 01203-0100007903. Neuspele-
mu ponudniku bo varščina vrnjena z dnem
dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika, uspelemu ponudniku pa se všte-
je v ceno kupnine. Če uspeli ponudnik ne
sklene pogodbe, se varščina ne vrne.

8. Plačilo kupnine bo ponudnik dolžan
izvršiti v roku in na način, določen v pogod-
bi.

9. Davek od prometa nepremičnin ter
vse druge dajatve in stroške, vključno z ure-
ditvijo zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.

10. Pravice in obveznosti med prodajal-
cem in kupcem se skladno s pogoji razpisa
podrobneje uredijo s kupoprodajno pogod-
bo, ki bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
od dneva dokončnosti sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

11. Dodatne informacije o razpisu: Mak-
similijan Osvald, tel: 04/575 01 20, s kate-
rim se lahko dogovorijo tudi o terminu ogle-
da nepremičnin.

12. Prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odtujitev in oddajo nepremičnin,
ter o izboru obvestila vse ponudnike.

13. V primeru, da nobena od uspelih
ponudb ne bo primerna, si Občina Bled
pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.

Občina Bled

Ob-74747
Na podlagi 7. člena statuta Občine Na-

klo (UVG, št. 8/99) in na podlagi sklepa 27.
in 28. redne seje Občinskega sveta občine
Naklo z dne 23. 5. 2002 in 20. 6. 2002,
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Na-
klo, objavlja

javni razpis
za izbiro soinvestitorja za izgradnjo

turistično-gostinskega objekta
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je sofinan-

ciranje izgradnje turistično gostinskega ob-
jekta na zemljišču last občine Naklo, parcel-
nih številk 212/2 in 213/1 obe k.o. Naklo,
z začetek izgradnje v letu 2002 in dokonča-
njem izgradnje v prvi polovici leta 2003.

2. Sredstva
2.1. Sredstva za izgradnjo prispevata

Občina Naklo in izbrani soinvestitor, pravice
in obveznosti obeh pa uredita s posebno
pogodbo o najemu tako zgrajenega turistič-
no-gostinskega objekta.

3. Vsebina vloge
3.1. Vloga mora vsebovati natančen na-

slov zainteresiranega soinvestitorja, delež
oziroma vsebino in pogoje investiranja, do-
kazila o registraciji dejavnosti in delavnih
izkušnjah s področja, ki so predmet javnega
razpisa.

4. Merila za ocenjevanje vlog
4.1. Prednost pri izbiri soinvestitorja bo-

do imeli tisti zainteresirani vlagatelji, ki bodo
izkazali:

– višji delež oziroma vsebino in boljše
pogoje investiranja,

– fizične ali pravne osebe s stalnim pre-
bivališčem ali sedežem na območju Občine
Naklo,

– fizične ali pravne osebe, ki bodo doka-
zale zmožnost opravljanja dejavnosti, ki se
bo vršila v novozgrajenem turistično-gostin-
skem objektu,

– fizične ali pravne osebe, ki bodo doka-
zale delavne izkušnje na opravljanju dejav-
nosti, ki se bo vršila v novozgrajenem turi-
stično gostinskem objektu.

5. Rok za predložitev vlog
5.1. Vlogo je potrebno poslati po pošti na

naslov Občina Naklo, Komisija za izgradnjo
turistično-gostinskega objekta, Glavna cesta
24, 4202 Naklo, do 9. 8. 2002 (poštni žig).
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprti ku-
verti označeni z oznako »ne odpiraj vloga za
javni razpis – turistično-gostinski objekt«.

6. Odpiranje vlog
6.1. Odpiranje pravočasno prispelih vlog

bo 14. 8. 2002 ob 15. uri, v prostorih Ob-
čine Naklo, Glavna cesta 24, Naklo. Odpi-
ranje bo vodila v ta namen s strani župana
imenovana Komisija za izgradnjo turistič-
no-gostinskega objekta. Prepozno prispele
vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrne-
jo. Zavržejo se tudi vse vloge vlagateljev, ki
bodo prispele v nepravilno označenih ku-
vertah.

7. Obvestilo o izidu javnega razpisa
7.1. Na podlagi predloga Komisije za

izgradnjo Turistično-gostinskega objekta o
izboru odloči Občinski svet občine Naklo v
roku 30 dni od odpiranja. Vlagatelji pa bodo
o izboru obveščeni v roku 7 dni po odločitvi
občinskega sveta občine Naklo.

Občina Naklo

Ob-74865
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in Pravilnika za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Ko-
barid (Ur. l. RS, št. 60/02) objavlja Občina
Kobarid, Trg svobode 2, Kobarid 5222

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v letu 2002
1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje naslednjih programov športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športne prireditve,
– izobraževanje in usposabljanje strokov-

nih kadrov za delo v športu,
– delovanje društev, promocija športa.
2. Za sofinanciranje programov športa v

letu 2002 je, v skladu s proračunom, na
razpolago 5,150.000 SIT.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi
izvajalci programov športa iz 8. člena Zako-
na o športu, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:

– imajo sedež v Občini Kobarid,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne (športna

oprema in rekviziti) in kadrovske pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.

V primeru, da se posamezen program
izvaja v Občini Kobarid in je namenjen ob-
čanom kobariške občine, na razpis pa se z

enakim programom ne prijavi noben izvaja-
lec s sedežem v Občini Kobarid, je za izva-
jalca tega programa lahko izbran tudi sub-
jekt, ki nima sedeža v Občini Kobarid, izpol-
njuje pa ostale pogoje.

Športna društva in njihova združenja ima-
jo pod enakimi pogoji prednost pri izboru.

4. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu s pogoji, merili in normativi za
vrednotenje programov športa v Občini Ko-
barid.

5. Prijavite se lahko samo s pomočjo
obrazcev PSPŠ-1 in PSPŠ-2, ki jih dobite
na Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid.

Nepopolne prijave bo potrebno dopolni-
ti v roku 5 dni od pisnega poziva Občine
Kobarid.

6. Prijave s potrebnimi prilogami pošljite
do 12. 8. 2002 s priporočeno pošiljko, ali
jih osebno dostavite na naslov Občina Ko-
barid, Trg svobode, 5222 Kobarid.

Prijava mora biti v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti označen z “Ne odpiraj –
Prijava za sofinanciranje programov športa
v Občini Kobarid 2002“.

Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno,
ne bomo upoštevali.

7. Odpiranje prijav ne bo javno. O izbiri
bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od
zaključka razpisa.

8. Podrobnejše informacije lahko dobite
na Občini Kobarid, telefonska številka
05/38-90-146, vsak dan od 10. do 12.
ure.

Občina Kobarid

Ob-75035

Javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

ponudb
1. Predmet prodaje je počitniški apar-

tma št. 321-4 v prvem nadstropju počitni-
škega objekta v naselju Bučanje pri Nerezi-
nah na otoku Lošinj, v izmeri 50 m2, z vso
notranjo opremo in drobnim inventarjem.

Z nepremičnino upravlja Počitniška skup-
nost Krško, d.o.o.

2. Ponudniki naj ponudbe v roku 8 dni
po objavi pošljejo na naslov: SOP IKON,
d.o.o., Krška cesta 6, 8311 Kostanjevica
na Krki, s pripisom “Ne odpiraj– za razpis”.

3. Ponudnik mora plačati varščino kot
jamstvo za resnost ponudbe na transakcij-
ski račun  družbe SOP IKON, d.o.o., odprt
pri NKMB, d.d., enota Krško, številka:
04821-0000213755, v višini 60.000 SIT.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku osmih dni po izboru.

4. Prodajalec bo prispele ponudbe od-
piral 10. dan po razpisu.

5. Izbrani ponudnik bo podpisal pogod-
bo v roku 3 dni po obvestilu in plačal celot-
no kupnino v roku 8 dni po podpisu pogod-
be, sicer se smatra, da je odstopil od po-
godbe. Pri tem ga bremenijo vsi stroški raz-
pisnega postopka. Kupec je nosilec vseh
davkov in stroškov v zvezi s prenosom la-
stništva.

6. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom.

SOP IKON, d.o.o.
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Javne dražbe

Št. 430-02-1/2002-17 Ob-75002

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-22-13, faks
01/471-27-87.

I. Predmet prodaje:
1. Objekti in zemljišča
1.1. Odprodaja bivše stražnice v Novi

Gorici, Erjavčeva 35, s pripadajočimi po-
možnimi objekti in zemljiščem:

a) parc. št. 1488 stavbišče in dvorišče v
izmeri 857m2, k.o. Nova Gorica, ZKV 327,
parc. št. 1489, stavbišče in dvorišče v izme-
ri 2348 m2, k.o. Nova Gorica, ZKV 327,
parc. št. 1490 njiva v izmeri 713 m2, k.o.
Nova Gorica ZKV 327,

b) objekt ima v najemu Društvo upoko-
jencev nova Gorica in je oziroma bo izključ-
no namenjen društveni dejavnosti upoko-
jencev iz Nove Gorice,

c.) izklicna cena: 50,769.000 SIT.
1.2. Odprodaja bivše stražnice Strelčev

vrh – Občina Solčava:
a) parc. št. 132/2 travnik v izmeri

1940 m2, parc. št. 168 stavbišče v izmeri
159 m2, parc. štev. 183 stavbišče v izmeri
27 m2, k.o. Logarska dolina, ZKV 62,

b) izklicna cena: 4,243.000 SIT.
1.2. Odprodaja zemljišča v k.o. Vipavski

križ:
a) parc. št. 1074/18 travnik v izmeri

3165 m2, k.o. Vipavski križ, ZKV 1959,
b) izklicna cena: 9,200.000 SIT.
Ogled nepremičnin je možen po pred-

hodnem naročilu na tel. 01/471-22-13 (Ja-
sna Jelen).

II. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajajo v celoti

po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:

– od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT
za 200.000 SIT,

– od 10,000.000 SIT do 50,000.000
SIT za 500.000 SIT,

– od 50,000.000 SIT do 100,000.000
SIT za 800.000 SIT.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni
javni dražbi.

5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-060000. Po opravlje-
ni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski
račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-060000. Položena kav-
cija se všteje v kupnino.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo ude-
ležbo in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. ra-
čuna) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo

o postopkih prodaje in drugih oblikah raz-
polaganja z državnim premoženjem (Ur. l.
RS, št. 47/01 in 62/01). Nadzor nad iz-
vedbo javne dražbe izvaja pristojna komisi-
ja.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
Objekti in zemljišča: 14. 8. 2002 ob 11.
uri.

Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
sejni sobi št. 327, III. nad., na naslovu:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obram-
bo RS, Služba za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 46601-168/2000-0404 Ob-42622

Občina Krško, Cesta krških žrtev št. 14,
8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško z dne 29. 6. 2000 ter na
podlagi Uredbe o odprodaji, oddaji in za-
menjavi nepremičnin v lasti Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) in v
skladu s 50. členom Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z dr-
žavnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01
in 62/01) objavlja

javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta nepremičnini, sto-

ječi na:
A) parc. št. 2876/3 – poslovna stavba

v izmeri 2 88 m2, gospodarsko poslopje v
izmeri 2 25 m2 in dvorišče v izmeri 5 62
m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek
št. 1937, k.o. Krško in je v lasti Občine
Krško.

B) parc. št. 2879/2 – poslovna stavba v
izmeri 9 87 m2, funkcionalni objekt v izmeri

1 38 m2, dvorišče v izmeri 9 21 m2 in dvori-
šče v izmeri 3 13 m2, ki je vpisana v zemlji-
škoknjižnem vložku št. 1494, k.o. Krško in
je v lasti Občine Krško, parc. št. 2876/2 –
poslovna stavba v izmeri 3 m2 in dvorišče v
izmeri 47 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjiž-
nem vložku št. 1937, k.o. Krško in je v lasti
Občine Krško ter parc. št. 2904/3 – fun-
kcionalni objekt v izmeri 31 m2 in zelenica v
izmeri 20 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjiž-
nem vložku št. 47, k.o. Krško in je v lasti
Občine Krško.

Na nepremičnini pod A je zgrajena “Bono-
va hiša”, katero uporablja zdravstveni dom za
svoje poslovne prostore, v velikosti P+1+M v
izmeri 462,14 m2, s prizidkom v velikosti
310,48 m2, ki je delno urejen v poslovne
prostore, delno pa v pomožne prostore.

Na nepremičninah pod B je zgrajen
“Zdravstveni dom Krško”, v velikosti P+1 v
izmeri 1.686 m2 in pripadajoče zaklonišče z
garažami.

Nepremičnine se nahajajo v starem me-
stnem jedru Krškega, ob glavni mestni ulici
– Cesta krških žrtev – na desnem bregu
Save. Objekt Zdravstveni dom Krško je bil
zgrajen leta 1960 in dograjen v letu 1980.
Bonova hiša pa je starejšega datuma, zgra-
jena v letu 1923, nekatere preureditve,
adaptacije in popravila so bila opravljena v
letih 1983 in 1999. Parcele ležijo v uredi-
tvenem območju mesta Krško, kjer je dovo-
ljena gradnja objektov.

Komunalna opremljenost stavbnih par-
cel je visoka, individualna opremljenost za-
jema vodovodno napeljavo, kanalizacijski
priključek na javno kanalizacijsko omrežje
in elektro priključek, opremljenost z objekti
in napravami kolektivne komunalne rabe pa
zajema javno cestno omrežje, javno razsvet-
ljavo in odvodnjavanje.

Namembnost objektov je opredeljena z
UN starega mestnega jedra Krško in sta po
izpraznitvi namenjena poslovni dejavnosti.

Oba objekta sta zasedena in se bosta
izpraznila z dograditvijo novega zdravstve-
nega doma, predvidoma do januarja 2003.
Do preselitve ima uporabnik Zdravstveni
dom Krško brezplačno uporabo.

2. Izklicna cena:
A) izklicna cena za nepremičnino pod

1/A je 49,824.533 SIT,
B) izklicna cena za nepremičnino pod

1/B je 299,442.452 SIT.
V ceni je zajeta brezplačna uporaba ob-

jektov do preselitve v novozgrajeni objekt
zdravstvenega doma.

3. Plačilni pogoji
S kupcem, najboljšim ponudnikom bo v

roku 15 delovnih dni od dneva dražbe, skle-
njena kupoprodajna pogodba, z rokom pla-
čila kupnine v 8 dneh od podpisa pogodbe
na račun prodajalca.

4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe
državljani RS,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno,

– ponudbe morajo biti dostavljene na
sedež prodajalca, na naslov Občina Kr-
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ško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z
oznako “Ponudba za nakup nepremičnin
ZD Krško – ne odpiraj”, v 15 dneh od te
objave,

– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, prii-
mek, naslov, identifikacijski dokument), po-
nujeno ceno in plačilne pogoje,

– ponudniki morajo k ponudbi predložiti
dokazilo o plačilu davkov in prispevkov in
zapadlih obveznostih do svojih upnikov v
originalu ali overjeni fotokopiji,

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izklicne cene,

– najvišja prejeta ponudba se šteje kot
najugodnejša, če ponudnik izpolnjuje vse
ostale razpisane pogoje,

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% od iz-
klicne cene na podračun Občine Krško, št.
01254-0100008120, odprt pri Banki Slo-
venije,

– odpiranje pisnih ponudb bo 14. 8.
2002 ob 11. uri, v sejni sobi D Občine
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško,

– ponudniki, ki ne bodo prisotni na javni
dražbi, bodo o izidu obveščeni v 8 dneh,

– izbran ponudnik je dolžan v roku 15
delovnih dni od dražbe skleniti kupoprodaj-
no pogodbo s prodajalcem,

– če izbran ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplača-
na varščina pa ostane prodajalcu,

– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,

– vse stroške v zvezi s prenosom la-
stništva (davek, stroške overitve, takse, vpis
v zemljiško knjigo, stroške cenitve in drugo)
nosi kupec,

– ogled nepremičnin je možen ob pred-
hodni najavi na sedežu Zdravstvenega do-
ma Krško, pri direktorju dr. Ladiki, na tel. št.
07/488-02-29, vse ostale informacije v zve-
zi s prodajo pa so na voljo na Občini Krško,
na tel. št. 07/489-12-79,

– kupcu se nepremičnina izroči v last po
plačilu celotne kupnine, v posest pa po pre-
selitvi uporabnika Zdravstveni dom Krško v
nov objekt,

– Občina Krško na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Občina Krško

Ob-74942

Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, objavlja v skladu s po-
slovnim načrtom  družbe za leto 2002

javno dražbo
za prodajo stanovanja,

ki bo v sredo 28. 8. 2002 ob 12. uri v
prostorih  družbe:

eno dvoinpolsobno stanovanje (51,82 m2),
v 10. nadstropju, Podlubnik 161, Škofja Lo-
ka. Izklicna cena je 11,385.839 SIT.

Prodaja bo potekala po načelu “Videno
– kupljeno“. Poznejših reklamacij ne bomo
upoštevali.

Na dražbi lahko sodelujejo fizične in prav-
ne osebe, ki pred začetkom dražbe plačajo
varščino v višini 10% izklicne cene na tran-
sakcijski račun prodajalca št.
07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d.
Kranj, in predložijo potrdilo davčnega urada o
plačanih zapadlih davkih in obveznostih. Poo-
blaščenci morajo predložiti pooblastilo.

Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v ro-
ku 5 dni po opravljeni dražbi.

Plačilo celotne kupnine: v 15 dneh po
končani dražbi, sicer varščina zapade.

Davek na promet nepremičnin ni vklju-
čen v ceni in bo obračunan na končno pro-
dajno ceno.

Informacije: od 19. 8. 2002 dalje vsak
dan med 8. in 10. uro, Peter Dolenc, tel.
04/51-59-320, ogled: 19. 8. 2002 od 11.
do 13. ure ali po dogovoru.

Rudnik Žirovski Vrh, d.o.o.,
Gorenja vas

Razpisi delovnih
mest

Ob-74763

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kan-
didatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):

1 mesto kandidata za izvolitev za so-
dnika Mednarodnega kazenskega sodi-
šča, ustavnovljenega na podlagi Rimskega
statuta Mednarodnega kazenskega sodišča
(Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Medna-
rodnega kazenskega sodišča, Uradni list RS,
št. 101/01 – Mednarodne pogodbe, št.
29/01), ki je začel veljati 1. 7. 2002.

Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogo-

je za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sod-
niško službo, ali pogoje za izvolitev za sod-
nika ustavnega sodišča,

– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,

– strokovna uveljavljenost na področju
kazenskega materialnega in procesnega
prava in potrebne ustrezne izkušnje s ka-
zenskimi postopki kot sodnik, tožilec, od-
vetnik ali na drugem podobnem položaju ali
strokovna uveljavljenost na ustreznih podro-
čjih mednarodnega prava, kot je mednaro-
dno humanitarno pravo in pravo človekovih
pravic, in obsežne poklicne izkušnje na
pravnem področju, ki se nanašajo na sodno
delo sodišča,

– odlično znanje in tekoče govorjenje
vsaj enega od delovnih jezikov sodišča (an-
gleški in francoski),

– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri Mednarodnem kazenskem
sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angle-
ški, arabski, francoski, kitajski, ruski ali
španski).

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, najpozneje do 2. 9. 2002. K
prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne
dejavnosti po zadnjem pridobljenem stro-
kovnem oziroma znanstvenem naslovu.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-64/2002 (0515) Ob-74986

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Ljubljani,

b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-74739

Svet Varstveno delovnega centra Polž
Maribor razpisuje delovno mesto

direktorja VDC Polž Maribor
za mandatno dobo štirih let.
Pogoji:
– končana višja ali visoka šola, ki izobra-

žuje za socialno delo oziroma višja ali viso-
ka šola psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne in
sociološke smeri;

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva;

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vzgojno izobraževalnem področju, defekto-
loške smeri ali na socialnem področju;

– predložitev programa dela VDC.
Vlogi je potrebno priložiti vso ustrezno

dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev, živ-
ljenjepis in program dela VDC.

Vloge pošljite najkasneje v roku 8 dni od
dneva objave v zaprti ovojnici na naslov:
VDC Polž Maribor, Rapočeva ul. 13, 2000
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Druge objave

Ob-74750

Na podlagi 27. člena Pravilnika o izvedbi
presoje tveganja za naravo in o pridobitvi
pooblastila (Uradni list RS, št. 43/02) ob-
javlja Ministrstvo za okolje, prostor in ener-
gijo, Agencija Republike Slovenije za okolje

javni poziv
za pridobitev pooblastila za presojo

tveganja za naravo
I. Naziv izvajalca javnega poziva: Mini-

strstvo za okolje, prostor in energijo, Agen-
cija Republike Slovenije za okolje, Vojkova
1b, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
zbiranje prijav za pridobitev pooblastila za
opravljanje presoje tveganja za naravo pred
naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih rastlin in
živali v naravo, ali gojitvijo tujerodnih prosto
živečih živali.

III. Upravičenci do prijave: na razpis se
lahko prijavijo gospodarske  družbe oziro-
ma zavodi ter samostojni podjetniki.

IV. Upravičenci do pridobitve pooblasti-
la: pooblastilo lahko pridobi vsaka fizična ali
pravna oseba, če izpolnjuje naslednje po-
goje:

1. da je gospodarska  družba ali zavod
ali samostojni podjetnik, z registrirano de-
javnostjo raziskovanja s področja naravo-
slovja in tehnologije, kar se izkazuje z izpi-
skom iz sodnega registra ali priglasitvijo na
davčni upravi;

2. da ima najmanj ena oseba, ki je pri
pravni osebi ali samostojnem podjetniku od-
govorna za izvedbo presoje tveganja, uni-
verzitetno izobrazbo s področja naravoslov-
nih znanosti;

3. da je oseba iz prejšnje točke v zadnjih
desetih letih kot nosilec objavila najmanj eno
znanstveno delo ali dva recenzirana stro-

Maribor, s pripisom «Vloga na razpis za di-
rektorja VDC – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni od dneva objave.

VDC Polž Maribor

Ob-74904

Svet javnega zavoda Cene Štupar - Cen-
tra za permanentno izobraževanje, Vojkova
cesta 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto

direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne za-

konske pogoje v skladu s 53. in 145. čle-
nom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja - ZOFI (Ur. l. RS, št.
64/01) in v skladu z Zakonom o izobraže-
vanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12-572/96).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobno-
sti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev in o dosedanjih delov-
nih izkušnjah ter kratek življenjepis, pošljite
v 8 dneh po objavi na naslov: Svet zavoda
Cene Štupar - Center za permanentno izo-
braževanje, Vojkova cesta 1, 1000 Ljublja-
na, z oznako “Prijava na razpis za direktor-
ja”.

O izboru bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Javni zavod Cene Štupar,
Center za permanentno izobraževanje

Ob-74938

ACADEMIA d.o.o., Višja strokovna šola
za komercialiste Maribor, Glavni trg 17/b,
2000 Maribor, objavlja razpis prostega de-
lovnega mesta

ravnatelj višje strokovne šole.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa Zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96,22/00,64/01, 101/01), ter
imeti pedagoške in organizacijske spo-
sobnosti za vodenje šole.

Mandat traja 5 let.
Začetek dela bo 1. 10. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite na naslov ACADEMIA d.o.o., Glavni
trg 17/b, 2000 Maribor, s pripisom Višja
strokovna šola za komercialiste Maribor, v
15 dneh od objave.

Kandidati morajo predložiti tudi poslovni
načrt in vizijo razvoja šole.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po končanem uradnem postopku.

ACADEMIA d.o.o.
Maribor

Ob-74754

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentru-
pert, Šentrupert 57, 8232 Šentrupert, raz-
pisuje prosta delovna mesta:

– učitelja nemškega jezika (dopolnje-
vanje obveznosti na sosednji šoli),

– učitelja tehnične vzgoje in fizike (15
pedagoških ur),

– pedagoga in učitelja podaljšanega
bivanja,

kovna članka, s katerimi izkazuje poznava-
nje ekologije in biologije rastlinske in žival-
ske skupine, za katero se bo opravljala pre-
soja.

V. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje:

1. ime in naslov prijavitelja;
2. navedbo skupine ali skupin, za katero

se namerava pridobiti pooblastilo za izvaja-
nje presoje tveganja za naravo:

– kopenski sesalci,
– morski sesalci,
– ptiči,
– dvoživke in plazilci,
– sladkovodne ribe,
– morske ribe,
– žuželke,
– ostali kopenski nevretenčarji,
– ostali morski nevretenčarji,
– ostali sladkovodni nevretenčarji,
– praprotnice in semenke,
– mahovi,
– sladkovodne alge,
– morske alge,
– glive,
– bakterije;
3. Podatke o osebah, ki bodo pri pravni

ali fizični osebi odgovorne za izvedbo pre-
soje tveganja za naravo (ime in priimek, roj-
stne podatke, vrsta izobrazbe);

4. priloga k prijavi:
– dokazilo o izobrazbi za zgoraj omenje-

ne osebe,
– seznam objavljenih del (najmanj eno

znanstveno delo ali dva recenzirana stro-
kovna članka, s katerimi se izkazuje pozna-
vanje ekologije in biologije rastlinske in ži-
valske skupine, za katero se bo opravljala
presoja) z navedbo naslova dela, avtorja,
leta in kraja izdaje ter kratkega povzetka
vsebine.

VI. Vložitev prijav: prijavo, za katero velja
obvezna taksa po tarifnih številkah 1 in 3
taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT,
Uradni list RS, št. 8/00 in 41/01) v skupni
višini 250 točk, kar znaša 4.000 SIT, z vso
potrebno dokumentacijo, je treba predložiti
v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Agencijo Republike Slo-
venije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljublja-
na.

Ovojnica s prijavo mora prispeti v vloži-
šče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 18. 9.
2002 do 12. ure.

VII. Veljavnost pooblastila: pooblastilo iz-
da Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Pooblastilo se pridobi za dobo petih let od
dneva izdaje pooblastila, ki se lahko poda-
ljša na podlagi vloge za podaljšanje poobla-
stila pod enakimi pogoji, kot je bilo dodelje-
no.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Agenciji Republi-
ke Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, na telefonski številki
01/478-44-11 (Urška Mavri) ali
01/478-45-55 (Andrej Arih).

Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Agencija Republike Slovenije za okolje

– učitelja razrednega pouka (za dolo-
čen čas).

Prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v
8 dneh na naslov šole.

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

Ob-74852

Osnovna šola 16. decembra Mojstrana,
objavlja prosto delovno mesto

učitelja športne vzgoje in podaljša-
nega bivanja.

Potrebna je visoka izobrazba ustrezne
smeri in strokovni izpit. Nastop dela je 1. 9.
2002.

Prijave z dokazili pošljite na naslov
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana,
Alojza Rabiča 7, Mojstrana, v roku osmih
dni od objave.

Osnovna šola 16. decembra
Mojstrana
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Ob-75001 
Na podlagi Zakona o telekomunikacijah - Ztel-1 (Uradni list RS, št. 30/01) Telekom Slovenije, d.d. objavlja  

 
Y]RUþQR��UHIHUHQþQR��SRQXGER�R�PHGRPUHåQHP�SRYH]RYDQMX� 

RPUHåMD�7HOHNRPD�6ORYHQLMH�LQ�RPUHåLM�RSHUDWHUMHY�ILNVQLK�MDYQLK�WHOHIRQVNLK�VWRUitev in mobilnih javnih radijskih 
storitev in o zakupu vodov  

 
 
1. Definicije 
 
V tej ponudbi uporabljeni pojmi pomenijo naslednje: 
 
Dostopovni vod �MH�]DNXSOMHQL�YRG�PHG�RPUHåMHPD�7HOHNRPD�LQ�2SHUDWHUMD� 
 
Dostopovna kapaciteta  je kapaciteta komutacijskega cHQWUD�7HOHNRPD�R]LURPD�2SHUDWHUMD�Y�PHGRPUHåQL�SRYH]DYL�� 
 
Funkcijski blok MH�NUPLOQL�SRGVLVWHP�VLJQDOQH�]YH]H�Y�IXQNFLML�PHGQDURGQHJD�VOHGHQMD�PRELOQHJD�QDURþQLND� 
 

Funkcijski blok s funkcijo GPRS je krmilni podsistem signalne zveze s funkcijo splošne paketne radijske storitve 
(GPRS). 
 
Glavna prometna ura � MH�XUD�QDMYHþMH�SURPHWQH�REUHPHQLWYH�NDSDFLWHWH�NRPXWDFLMVNHJD�FHQWUD�Y����XUDK�QDPHQMHQH�
PHGRPUHåQL�SRYH]DYL� 
 
Klic  je vzpostavitev povezave preko komutiranih telekomunikacijskih omreåLM�2SHUaterja in Telekoma. 
 
Komutacijski center MH�FHQWUDOD��NL�NRPXWLUD�SRYH]DYH�PHG�RPUHåQLPL�SULNOMXþQLPL�WRþNDPL�]D�SRWUHEH�UHDOL]DFLMH�NOLFHY�
PHGRPUHåQLK�SRYH]DY� 
 
MedoPUHåna povezava  je vrVWD�RPUHånega dostopa, ki omogoþD�IL]Lþno in loJLþno povezavo telekomunikacijskih omre-
åLM�WDko, da lahko uporabniki, prikljuþHni na razOLþna telekomunikacijska omreåMD��SRsredno ali neposredno medsebojno 
komunicirajo oziroma, da imajo dostop do storitev, ki jih ta omreåMD�RPRgoþDjo. 
 
0HGRPUHåQR�SRYH]DYR tvori dostopovni vod in dostopovni kapaciteti Telekoma in Operaterja. 
 

0HGRPUHåQR�WHVWLUDQMH�MH�SRVWRSHN��V�NDWHULP�VH�XJRWRYL�IXQNFLRQDOQRVW�PHGRPUHåQR�SRYH]DQLK�VLVWHPRY� 
 
2EUDþXQDQL�NOLF pomeni klic, za kDWHUHJD�MH�QDUHMHQ�REUDþXQ�SR�WHM�SRQXGEL� 
 
3RJRGED�R�PHGRPUHåQHP�SRYH]RYDQMX�PHG�7HOHNRPRP�LQ�2SHUDWHUMHP v nadaljevanju: pogodba. 
 
Signalni promet SRPHQL�SUHQRV�VLJQDOQLK�VSRURþLO��,683��606��*356��&$0(/������ 
 
Signalni vod  je 64Kbit/s povezava, ki se vzpostavi za signalizacijo po skupnem kanalu No7 med komutacijskim centrom 
Telekoma in komutacijskim centrom Operaterja. 
 
Sistem Operaterja �SRPHQL�WHOHNRPXQLNDFLMVNR�RPUHåMH��NL�JD�XSUDYOMD�2SHUDWHU� 
 
Sistem Telekoma �SRPHQL�MDYQR�WHOHNRPXQLNDFLMVNR�RPUHåMH��ki ga upravlja Telekom. 
 
Telekom  se uporablja v besedilu namesto Telekoma Slovenije d.d. 
 
7UDMDQMH� REUDþXQDQHJD� NOLFD� SRPHQL� WUDMDQMH� NOLFD�� NL� VOXåL� NRW� RVQRYD� ]D� ]DUDþXQDYDQMH� XSRUDEQLNX�� R]LURPD� NRW�
RVQRYD�]D�REUDþXQ�PHG�7HOHNRPRP�LQ�2SHUDWHUMHP� 
 
9]RUþQD� �UHIHUHQþQD��SRQXGED�R�PHGRPUHåQHP�SRYH]RYDQMX� �Y�QDGDOMHYDQMX��SRQXGED�� je ponudba Telekoma, 
L]GHODQD�Y�VNODGX�]�GYDQDMVWLP�RGVWDYNRP�����þOHQD�=DNRQD�R�WHOHNRPXQLNDFLMDK��8U�� O��56��ãW���������Y�QDGDOMHYDQMX��
zakon). 
 
Zakupljeni vodi  so vrsta telekomunikacijskih zmogljivosti, ki uporabniku omogoþDjo transparentne prenosne povezave 
PHG�RPUHånimi priNOMXþniPL�WRþkami brez funkcije preklapljanja, ki bi bila uporabniku na voljo kot del funkcij zakupljenega 
voda. 
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Zaupna informacija � SRPHQL� YVDNR� LQIRUPDFLMR� Y� NDWHULNROL� REOLNL�� NL� MH� MDVQR� GRORþHQD� NRW� ]DXSQD� LQIRUPDFLMD� LQ� VH�
QDQDãD�QD�SRJRGER�R�PHGRPUHåQHP�SRYH]RYDQMX� 
 
 
2. Predmet ponudbe 
 
Predmet te ponudbe so pogoji, postopki in cene storitev Telekoma za� PHGRPUHåQR� SRYH]DYR� WHOHNRPXQLNDFLMVNLK�
sistemov, ki jih upravljata Telekom in Operater. 
 
���9VHELQD�YORJH�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]DYR 
 

• dovoljenje Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto za opravljanje storitev v skladu z drugim 
RGVWDYNRP�����þOHQa zakona, 

• RGORþED�R�GRGHOLWYL�ãWHYLON�Y�VNODGX�V�3UDYLOQLNRP�]D�L]GDMR�RGORþEH�R�GRGHOLWYL�ãWHYLON��8/�56�ãW�������� 
• opis sistema Operaterja, 
• SUHGODJDQ�QDþLQ�PHGRPUHåQH�SRYH]DYH� 
• ]DþHWQD�GRVWRSRYQD�NDSDFLWHWD� 
• del projeka PGD in PZI, ki se nanaša na vmesniNH�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]DYR�V�VWUDQL�2SHUDWHUMD� 
• QDþUW�SRWUHE�]D�VLJQDOQH�YRGH��GRVWRSRYQH�NDSDFLWHWH�LQ�GRVWRSRYQH�YRGH�YNOMXþQR�V�SODQRP�REVHJD�SURPHWD�

Y�SUYHP�OHWX�RG�Y]SRVWDYLWYH�PHGRPUHåQH�SRYH]DYH� 
 
�����7HOHNRP�]DþQH�V�SRVWRSNL�]D�VNOHQLWHY�SRJRGEH��No je vsebina vloge popolna. 
 
�����9ORJR�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]DYR�]DLQWHUHVLUDQL�2SHUDWHUML�QDVORYLMR�QD�QDVORY��7HOHNRP�6ORYHQLMH�G�G���6HNWRU�]D�
operaterje, Cigaletova 15, 1546 Ljubljana. Telekom bo Operaterju poslal ponudbo in v podpis pismo o varovanju 
podatkov. 
 
�����7HOHNRP�]DJRWDYOMD�HQDNH�SRJRMH�YVHP�2SHUDWHUMHP��NL�QXGLMR�SRGREQH�VWRULWYH�QD�SRGREHQ�QDþLQ� 
 
 
���1DþLQ�LQ�QDPHQ�L]YHGEH�PHGRPUHåQH�SRYH]DYH� 
 
�����6LVWHP�7HOHNRPD�VH�SRYHåH�V�VLVWHPRP�2SHUDWHUMD�Y�VNODGX�]�GRORþEDPL�WH�SRQXGEH�LQ�SULORJDPL 1, 2, 3, 4, 5 za 
vzpostavljanje klicev iz sistema Operaterja v sistem Telekoma in obratno. 
 
����� 7HOHNRP� LQ� 2SHUDWHU� ERVWD� Y]DMHPQR� WHNRþH� VNUEHOD� ]D� ]DGRVWQR� ãWHYLOR� GRVWRSRYQLK� YRGRY�� ]D� ]DGRVWQR�
dostopovno kapaciteto in zadostno število signalnih vodov, da bi izpolnila predviden obseg prometa na vsaki 
SRYH]RYDOQL�VPHUL��ýH�7HOHNRP�XJRWRYL��GD� MH�NDSDFLWHWD�SRYH]RYDOQLK�YRGRY�SUHQL]ND��R� WHP�REYHVWL�2SHUDWHUMD��ýH�
2SHUDWHU�Y�URNX����GQL�QH�SRGD�QDURþLOD��7HOHNRP�L]YHGH�SRYHþDYR�LQ�MR�]DUDþXQD�2SHUDWHUMX� 
 
4.3. Telekom in Operater bosta v skladu s Pravilnikom o kakovosti univerzalnih storitev (UL RS št.82/01) zagotavljala 
kakovost storitev. 
 
 
���&HQH�LQ�SRJRML�L]YDMDQMD�PHGRPUHåQHJD�SRYH]RYDQMD 
 
�����&HQH�VH�GRORþDMR�]D�� 
• SULNOMXþQLQR�LQ�PHVHþQR�]DNXSQLQR�dostopovne kapacitete, 
• SULNOMXþQLQR�LQ�PHVHþQR�]DNXSQLQR�GRVWRSRYQHJD�YRGD� 
• Y]SRVWDYLWHY�LQ�PHVHþQR�]DNXSQLQR�VLJQDOQLK�YRGRY� 
• PHVHþQL�RGMHP�VLQKURQL]DFLMVNHJD�WDNWD� 
• WHVWLUDQMH�PHGRPUHåQH�SRYH]DYH� 
• PLQXWR� WUDMDQMD� REUDþXQDQHJD� NOLFD�� NL� VH� UHDOL]LUD� Y� PHGRPUHåQL� SRYH]DYL� LQ� MH� RGYLVHQ� RG� YUVWH� SULNOMXþLWYH�

Operaterja, 
• signalni promet.  
&HQH�VR�Y�SRQXGEL�QDYHGHQH�Y�SULORJL����&HQH�L]�SULORJH���VR�GRORþHQH�Y�VNODGX�V�WRþNR������WH�SRQXGEH� 
 
5.2. Seznam dostopovnih kapacitet, dostopovnih vodov in signalnih vodov je sestavni del pogodbe in osnova za 
]DUDþXQDYDQMH�� 
 
9�SULORJL���VR�QDYHGHQL�NRPXWDFLMVNL�FHQWUL�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]RYDQMH�� 
 
7HOHNRP� ]DUDþXQD� 2SHUDWHUMX� VWRULWYH� L]� WRþNH� ����� ]D� SUHWHNOL� PHVHF� QD� SRGODJL� QDURþLO� 2SHUDWHUMD�� ýH� RSHUDWHU� V�
postavkami QH�VRJODãD�PRUD�Y���GQHK�GRND]DWL��GD�VR�]DUDþXQDQH�VWRULWYH��NL�MLK�QL�QDURþLO��9�QDVSURWQHP�SULPHUX�PRUD�
UDþXQ�SRUDYDQDWL�Y�FHORWL�Y�SRJRGEHQHP�URNX�VLVFHU�VH�PX�]DUDþXQDMDR�]DPXGQH�REUHVWL� 
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����� 2SHUDWHU� MH� XSUDYLþHQ� NDSDFLWHWH� L]� WRþNH� ����� WH� SRQXGEH� XSRUDEOMDWL� L]NOMXþQR� ]D� RSUDYOMDQMH� VYRMH� GRYROMHQH�
GHMDYQRVWL�SUL�þHPHU�VH�KþHULQVNH�GUXåEH�2SHUDWHUMD�ãWHMHMR�]D�GUXJR�SUDYQR�RVHER� 
 
Operater se zavezuje, da na napravah sistemov prenosa, ki so last Telekoma in so v prostorih Operaterja, ne bo 
spremiQMDO�QDVWDYOMLYLK�SDUDPHWURY�EUH]�VRJODVMD�7HOHNRPD��ýH�7HOHNRP�XJRWRYL��GD�MH�2SHUDWHU�EUH]�SLVQHJD�VRJODVMD�
VSUHPLQMDO� SDUDPHWUH�QD�QDSUDYDK�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]RYDQMH�ER�7HOHNRP�SR�HQRGQHYQHP�SUHGKRGQHP�REYHVWLOX�
PHGRPUHåQR�SRYH]DYR�GR�2SHUDWHUMD�L]NOMXþil. 
 
Kadar je potrebno za vzpostavitev sistema prenosa za potrebe Operaterja zagotoviti naprave v prostorih Operaterja ali 
SURVWRULK�� NL� QLVR� ODVW� 2SHUDWHUMD�� ER� 2SHUDWHU� ]DJRWRYLO� 7HOHNRPX� VOXåQRVW� GRVWRSD� GR� WHK� SURVWRURY� V� SRVHEQR�
pogodbo. 
 
5.4. Cene TeOHNRPD�VR�GRORþHQH�V�&HQLNRP�WHOHNRPXQLNDFLMVNLK�VWRULWHY�Y�QRWUDQMHP�LQ�PHGQDURGQHP�SURPHWX���Y�
nadaljevanju cenik Telekoma) ter drugimi splošnimi akti Telekoma. 
 
�����=D�REUDþXQ�RSUDYOMHQLK�VWRULWHY�YHOMDMR�FHQH��NL�YHOMDMR�SR�FHQLNX�7HOHNRPD�WHU�GUXJLPL splošnimi akti Telekoma v 
þDVX� RSUDYOMDQMD� VWRULWHY�� 2� YVDNL� VSUHPHPEL� FHQ� ER� 7HOHNRP� REYHVWLO� RSHUDWHUMD� VHGHP� GQL� SUHG� XYHOMDYLWYLMR�
spremembe. 
 
�����9HOMDYQL�FHQLN�7HOHNRPD�V�NDWHULPL�VH�QD�GDQ�VNOHQLWYH�SRJRGEH�XUHMD�SRGURþMH�FHQ�MH�SULORJD�N�SRJRGEL� 
 
�����3ODþLOQL� URN� MH����GQL��9�SULPHUX�]DPXGH�SODþLOD�SRJRGEHQD�VWUDQND��NL� L]GD�UDþXQ�QD�SRGODJL�SRJRGEH��REUDþXQD�
zavezani stranki, za vsak dan zamude, zamudne obresti v skladu z zakonom. 
 
5.8. Operater bo za zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do�7HOHNRPD�RE�SRGSLVX�SRJRGEH�SUHGORåLO�XVWUH]QR�
EDQþQR�JDUDQFLMR� 
 
 
���2EUDþXQ�SURPHWD��XVWYDUMHQHJD�L]�QDVORYD�PHGRPUHåQHJD�SRYH]RYDQMD 
 
6.1 Telekom bo na podlagi svojih meritev, Operaterju do 15. v mesecu za pretekli mesec L]VWDYLO� UDþXQ� ]D� NOLFH�
opravljene iz sistema Operaterja v sistem Telekoma.  
 
9�UDþXQX�PRUD�ELWL�SULND]DQR�� 
• število klicev,  
• VHãWHYHN�WUDMDQMD�YVHK�REUDþXQDQLK�NOLFHY��L]UDåHQ�Y�PLQXWDK�LQ�]DRNURåHQ�QD�QDMEOLåMR�PLQXWR� 
• cene po storitvah z in brez DDV, 
• valuta. 
 
2EUDþXQ�SURPHWD��XVWYDUMHQHJD�L]�QDVORYD�PHGRPUHåQHJD�SRYH]RYDQMD�MH�SURGXNW�WUDMDQMD�REUDþXQDQLK�NOLFHY�LQ�WDULIH�
GRORþHQH�Y�SULORJL���R]��V�SRJRGER� 
 
6.2. Operater bo na podlagi svojih meritev, Telekomu do 15. v mesecu za pretekli mesec i]VWDYLO� UDþXQ� ]D� NOLFH� L]�
sistema Telekoma v sistem Operaterja.  
9�UDþXQX�PRUD�ELWL�SULND]DQR�� 
• število klicev,  
• VHãWHYHN�WUDMDQMD�YVHK�REUDþXQDQLK�NOLFHY��L]UDåHQ�Y�PLQXWDK�LQ�]DRNURåHQ�QD�QDMEOLåMR�PLQXWR� 
• cene po storitvah z in brez DDV, 
• valuta. 
 
�����2EUDþXQ�SURPHWD��XVWYDUMHQHJD� L]�QDVORYD�PHGRPUHåQHJD�SRYH]RYDQMD� MH�SURGXNW� WUDMDQMD�REUDþXQDQLK�NOLFHY� LQ�
WDULIH�GRORþHQH�V�SRJRGER� 
 
 
���3RWUMHYDQMH�PHULWHY�WHU�SRGDWNRY�L]�SRURþLOD�LQ�UHYL]LMD 
 
�����7HOHNRP�LQ�2SHUDWHU�VL�ERVWD�PHGVHERMQR�L]PHQMHYDOD�SRURþLOD�R�PHULWYDK�SURPHWD��NL�ERGR�YVHERvala vse podatke, 
QD�SRGODJL�NDWHULK�VR�SULSUDYOMHQL�UDþXQL�L]����SRJODYMD�WH�SRQXGEH�� 
 
7HOHNRP�ER�SULSUDYLO�SRURþLOR�]D�� 
- vse klice iz sistema Telekoma v sistem Operaterja, 
- vse klice iz sistema Operateja v sistem Telekoma, 
2SHUDWHU�ER�SULSUDYLO�SRURþLOR�za: 
- vse klice iz sistema Operaterja v sistem Telekoma, 
- vse klice iz sistema Telekoma v sistem Operaterja. 
 



Stran 5320 / Št. 64-66 / 26. 7. 2002  Uradni list  Republike Slovenije – Uradne objave 
 
 

����� 7HOHNRP� LQ� 2SHUDWHU� VL� ERVWD� GR� ��� GQH� Y�PHVHFX� GR� ���� XUH� SRVUHGRYDOD� SRURþLOL� R�PHGVHERMQR� RSUDYOMHQHP�
prometu in sicer: Telekom bo posredoval podatke Operaterju na faks številko ( ), Operater pa Telekomu na faks številko 
�����3RURþLOD�MH�SRWUHEQR�SRVODWL�WXGL�SULSRURþHQR��SR�SRãWL��'R�����GQH�Y�PHVHFX�GR�����XUH�PRUDMR�ELWL�SRGDWNL�V�VWUDQL�
Telekoma in Operaterja potrjeni in poslani na zgoraj omenjene faks številke. 
 
�����3UDYLFH�XJRYRUD�QLPD�QREHQD�VWUDQND��þH�VR�RGVWRSDQMD�SURPHWD�PDQMãD�RG�����ýH�VR�RGVWRSDQMD�YHþMD�RG�����VH�
SRUDYQD� QHVSRUQL� GHO� UDþXQD�� ]D� XJRWDYOMDQMH� UD]OLNH� SD� VH� WDNRM� XVWDQRYL� ãWLUL� þODQVND� NRPLVLMD�� NL� MH� VHVWDYOMHQD� L] 
predstavnika Operaterja, dveh strokovnjakov proizvajalca opreme in predstavnika Telekoma. Komisija poda oceno 
QDMNDVQHMH�Y� VHGPLK�GQHK�SR� LPHQRYDQMX�QD�SRGODJL� NDWHUH�VH� WDNRM� L]YHGH�GRNRQþQL�REUDþXQ� WHU�SODþLOR� UDþXQD�Y���
GQHK��ýH�VH�NDWHUD�RG�VWUDQN�QH�VWULQMD�]�RFHQR�ODKNR�VSURåL�VRGQL�SRVWRSHN�� 
 
����� 7HOHNRP� LQ� 2SHUDWHU� PRUDWD� ]D� SUHGKRGQR� LQ� WHNRþH� REUDþXQVNR� OHWR� Y]GUåHYDWL� HYLGHQFR� R� SURPHWX� PHG�
RPUHåMHPD� 
 
 
8. Napovedi 
 
����� 2SHUDWHU� ER� 7HOHNRPX� GR� ������ YVDNHJD� OHWD� SUHGORåLO� OHWQL� QDþUW� SRWUHE� ]a naslednje leto za signalne vode, 
GRVWRSRYQH�NDSDFLWHWH�LQ�GRVWRSRYQH�YRGH�YNOMXþQR�V�SODQRP�REVHJD�SURPHWD� 
 
����� 7HOHNRP�ER�QD� ]DKWHYR�2SHUDWHUMD� SRVUHGRYDO� LQIRUPDFLMH� SRWUHEQH� ]D� SULSUDYR� OHWQHJD�QDþUWD� L]� WRþNH������� WH�
ponudbe.  
 
�����1DURþLOD�SRWUHb bo Operater podal kvartalno in sicer 1.1., za II. Kvartal, 1.4. za III. Kvartal, 1.7. za IV. Kvartal in 1.10. 
za I. Kvartal naslednjega leta.  
 
 
9. Zagotavljanje dostopovnih kapacitet in dostopovnih vodov 
 
9.1. Zahteve za zagotavljanje dostopovnih kapaciWHW�� GRVWRSRYQLK� YRGRY� LQ� VLJQDOQLK� YRGRY� Y� VNODGX� ]� GRORþEDPL� ���
SRJODYMD� WH� SRJRGEH�� MH� GROåDQ� 2SHUDWHU� SRVUHGRYDWL� 7HOHNRPX� Y� SLVQL� REOLNL�� =D� SR]LWLYHQ� RGJRYRU� QD� ]DKWHYR�
Operaterja se šteje odgovor s ponudbo za zakup, ki ga Telekom posreduje OperaterjX� Y� SLVQL� REOLNL� Y� URNX� QDMYHþ�
desetih delovnih dni. 
 
�����.DNRYRVW� SUHQRVQLK�SRWL� UHDOL]LUDQLK�SUHNR�RSWLþQLK�VLVWHPRY�]D�SUHQRV�PRUD�ELWL� Y� VNODGX�V�SULSRURþLORPD� ,78-T 
G.811 in G.823. 
 
����� 'D� ER� 2SHUDWHU� ODKNR� ]DJRWDYOMDO� NDNRYRVW� PHGRPUHåQLK� VWRULWHY� mu Telekom daje sinhronizacijo sistema 
Operaterja na sistem Telekoma po principu »master-slave« z ekstrahacijo takta iz 2Mbit/s povezave v skladu s 
SULSRURþLORPD�,78-7�*�����LQ�*�����SURWL�SODþLOX�SR�FHQLNX�7HOHNRPD�� 
 
 
����0HGRPUHåQR�WHVWLUDQMH 
 
10.1. TelHNRP� LQ�2SHUDWHU�ERVWD� WHVWLUDOD�GHORYDQMH�PHGRPUHåQH�SRYH]DYH�Y�VNODGX�V�SULSRURþLOL� ,78-T od Q.780 do 
Q.788. 
 
10.2. Testiranje traja minimalno tri (3) tedne.  
 
 
11. Obseg telekomunikacijskih storitev 
 
11.1. V tej ponudbi so zajete naslednje storitve: 
• kliFL�Y�ILNVQR�MDYQR�WHOHIRQVNR�RPUHåMH�7HOHNRPD��NOLFL�Y�QRWUDQMHP�WHOHIRQVNHP�SURPHWX�� 
• EUH]SODþQL�LQ�QHRPHMHQ�GRVWRS�GR�ãWHYLON�����LQ������SUL�þHPHU�PRUD�2SHUDWHU�SRVNUEHWL�]D�L]VOHGOMLYRVW�NOLFHY�QD�WL�

dve številki in prevzemniku klicev posredovati telefRQVNR�ãWHYLONR�NOLFRþHJD� 
• GRVWRS�GR�SRVUHGRYDOFD�]D�Y]SRVWDYOMDQMH�]YH]�LQ�GR�VOXåEH�LQIRUPDFLM�R�QDURþQLNLK��SURWL�SODþLOX�� 
 
 
12. Intelektualna lastnina 
 
������3RGDWNL�Y�SRJRGEL�WHU�YVH�LQIRUPDFLMH�LQ�GRORþHQD�]QDQMD�Y�]YH]L�]�PHGRPUHåQLP�SRYH]RYDQMHP�VR last stranke, ki 
MH�GRORþHQR�YVHELQR�NUHLUDOD�DOL�MH�åH�QMHQD�ODVW��]DWR�MH�GUXJD�VWUDQND�QH�VPH�XSRUDEOMDWL�EUH]�GRYROMHQMD�SUYH�VWUDQNH� 
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����=DãþLWD�]DXSQRVWL 
 
������ 2SHUDWHU� MH� GROåDQ� LQIRUPDFLMH�� NL� MLK� MH� SULGRELO� Y� ]YH]L� ]� PHGRPUHåQLP� SRYH]RYDQMHP�� XSRUDELWL� L]NOMXþQR� ]D�
namene, za katere so bile informacije pridobljene.  
 
������'HO�SRQXGEH��NL�SUHGVWDYOMD�SRVORYQR�VWUDWHJLMR� MH�]DXSQH�QDUDYH��3RGUREQRVWL�R�FHQDK�PHGRPUHåQH�SRYH]DYH��
pogoji in roki so dostopni vsem zainteresiranim Operaterjem. 
 
 
14. Zakup vodov 
 
14.1. Telekom v svojem sistemu zagotavlja zakup kapacitete nacionalnih podatkovnih vodov v skladu s »Splošnimi 
SRJRML�]D�]DNXS�NDSDFLWHWH�SRGDWNRYQLK�YRGRY�Y�RPUHåMX�7HOHNRPD�6ORYHQLMH©� LQ�FHQLNRP�7HOHNRPD��SRJODYMH�]DNXS�
kapacitete podatkovnih vodov).  
 
14.2. Za kapaciteto zakupljenega voda na dani relaciji se šteje, v skladu s principi multipleksiranja, vsota kapacitet vseh 
istovrstnih zakupljenih vodov na tej relaciji. 
 
14.3 Za cene najetih vodov s kapacitetami, ki niso objavljene v Ceniku telekomunikacijskih storitev v notranjem in 
PHGQDURGQHP� SURPHWX�� VH� FHQH� GRORþLMR� NRW� OLQHDUQD� LQWHUSRODFLMD� PHG� FHQDPD� QDMEOLåMH� YLãMH� LQ� QDMEOLåMH� QLåMH�
kapacitete podatkovnih vodov, definirano pri mejnih razdaljah zakupljenih vodov. 
 
 
����2GSRYHG�QDURþila 
 
������7HOHNRP�MH�XSUDYLþHQ�GR�RGSRYHGQLQH��Y�SULPHUX�2SHUDWHUMHYH�RGSRYHGL�GDQHJD�LQ�SRWUMHQHJD�QDURþLOD��VNODGQR�]�
spodnjo tabelo. 
 

'DWXP�RGSRYHGL�QDURþLOD Odpovednina v odstotku od 
SULNOMXþQLQH 

3RWUMHQR�QDURþLOR 10% 

'R�SUHWHND�����þDVD�GR�SRWUMHQHJD�GDWXPD�YNOMXþLWYH 50% 

'R�SUHWHND�����þDVD�GR�SRWUMHQHJD�GDWXPD�YNOMXþLWYH 75% 

0DQM�NRW���GQL�SUHG�SRWUMHQLP�GDWXPRP�YNOMXþLWYH�LQ�SUHGHQ�
je bil vod dan v uporabo 

100% 

 
 
16. Nadomestilo za neustrezne storitve 
 
������7HOHNRP�GRORþD�SUDYLOD�R�SRYUDþLOLK uporabnikom za primer neustrezne kakovosti, prekinitev storitev ali zmanjšanja 
dostopnosti v splošnih pogojih za posamezno storitev. Splošni pogoji za obseg dogovorjenih storitev so priloga k 
pogodbi. 
 
Priloge: 

- SULORJD����+LHUDUKLþQL�QLYRML�SRYH]DY�QD�ILNVQHP�MDYQHP�WHOHNRPXQLNDFLMVNHP�RPUHåMX�7HOHNRPD� 

- SULORJD����6H]QDP�NRPXWDFLMVNLK�FHQWURY�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]RYDQMH�SR�QLYRMLK� 

- SULORJD����3ULND]�UD]GHOLWYH�REPRþLM�3;��36;�LQ�6;�]QRWUDM�JHRJUDIVNLK�REPRþLM� 

- priloga 4: Hierarhija povezav fiksnega javnega tHOHNRPXQLNDFLMVNHJD�RPUHåMD�7HOHNRPD� 

- SULORJD����2VQRYQL�SRGDWNL�LQ�IXQNFLRQDOQRVW�VLJQDOL]DFLMH�ãWHYLOND���Y�RPUHåMX�7HOHNRPD� 

- SULORJD����&HQLN�PHGRPUHåQHJD�SRYH]RYDQMD� 
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Priloga 1  
+LHUDUKLþQL�QLYRML�SRYH]DY�QD�ILNVQHP�MDYQHP�WHOHNRPXQLNDFLMVNHP�RPUHåMX�Telekoma 
 
A. IX (dva komutacijska centra)  
 
• 0RåQRVW�SULNOMXþLWYH�LPDMR�RSHUDWHUML�ILNVQLK�MDYQLK�WHOHIRQVNLK�VWRULWHY�LQ�PRELOQLK�MDYQLK�UDGLMVNLK�VWRULWHY 

• 2SHUDWHU�VH�ODKNR�SRYHåH�QD�HQHJD�DOL�GYD�FHQWUD��3UL�SRYH]DYDK�QD�RED�FHQWUD�YHOMD�SUDYLOR�XVPHUMDQMD�prometa z 
QDMYHþMR�DVLPHWULMR�������PHG�REHPD�FHQWURPD� 

• 'RVWRS�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�VWRULWHY�7HOHNRPD�SR�SRGURþQLK�NRGDK������������������������ 

• 'RVWRS�QDURþQLNRY�7HOHNRPD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD� 
 
 
B. SX in PSX (enajst komutacijskih centrov)  
 
%����3RVDPH]QD�SULNOMXþLWHY�]�GRVWRSRP�GR�YVHK�JHRJUDIVNLK�REPRþLM  

• 0RåQRVW�SULNOMXþLWYH�LPDMR�RSHUDWHUML�ILNVQLK�MDYQLK�WHOHIRQVNLK�VWRULWHY�LQ�PRELOQLK�MDYQLK�UDGLMVNLK�VWRULWHY 

• 2SHUDWHU�VH�SRYHåH�QD�WUL�GR�GHVHW�NRPXWDFLMVNLK�FHQWURY�� 

• 'RVWRS�QDURþQLNRY�7HOHNRPD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD� 

• 'RVWRS�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�VWRULWHY�7HOHNRPD�SR�SRGURþQLK�NRGDK�������������������������
9�SRGURþQL�NRGL����MH�PRåQD�SULNOMXþLWHY�OH�QD�HQ�6;�FHQWHU�SR�L]ERUX�7HOHNRPD�6ORvenije. 

  
%����&HORVWQD�SULNOMXþLWHY�]�GRVWRSRP�GR�YVHK�JHRJUDIVNLK�REPRþLM  

• 0RåQRVW�SULNOMXþLWYH�LPDMR�RSHUDWHUML�ILNVQLK�MDYQLK�WHOHIRQVNLK�VWRULWHY�LQ�PRELOQLK�MDYQLK�UDGLMVNLK�VWRULWHY 

• 2SHUDWHU�VH�SRYHåH�QD�YVH�NRPXWDFLMVNH�FHQWUH�6;�LQ�36;� 

• Dostop narRþQLNRY�7HOHNRPD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD� 

• 'RVWRS�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�VWRULWHY�7HOHNRPD�SR�SRGURþQLK�NRGDK������������������������ 
 
 
C. PX (oseminštirideset komutacijskih centrov)  
 
&���3RVDPH]QD�SULNOMXþLWHY�]�GRVWRSRP�GR�JHRJUDIVNHJD�REPRþMD�SULSDGDMRþHJD�6; 

• 0RåQRVW�SULNOMXþLWYH�LPDMR�RSHUDWHUML�ILNVQLK�MDYQLK�WHOHIRQVNLK�VWRULWHY�LQ�PRELOQLK�MDYQLK�UDGLMVNLK�VWRULWHY� 

• 2SHUDWHU�VH�SRYHåH�QDMPDQM�QD�WUL�3;�FHQWUH�]QRWUDM�JHRJUDIVNHJD�REPRþMD�SULSDGDMRþHJD�6;� 

• Dostop Telekoma je�GR�YVHK�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD� 

• 'RVWRS�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�7HOHNRPD�]QRWUDM�JHRJUDIVNHJD�REPRþMD�SULSDGDMRþHJD�6;� 
 
&���&HORVWQD�SULNOMXþLWHY�]�GRVWRSRP�GR�JHRJUDIVNHJD�REPRþMD�SULSDGDMRþHJD�6; 

• 0RåQRVW�SULNOMXþLWYH�LPDMR�RSHUDWHUML�fiksnih javnih telefonskih storitev in mobilnih javnih radijskih storitev. 

• 2SHUDWHU�VH�SRYHåH�QD�YVH�NRPXWDFLMVNH�FHQWUH�]QRWUDM�JHRJUDIVNHJD�REPRþMD�SULSDGDMRþHJD�6;� 

• 'RVWRS�7HOHNRPD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD� 

• 'RVWRS�QDURþQLNRY�RSHUDWHUMD�MH�GR�YVHK�QDURþQLNRY�7HOHNRPD�]QRWUDM�JHRJUDIVNHJD�REPRþMD�SULSDGDMRþHJD�6;� 
 
8VPHUMDQMH�SURPHWD� LQ�ãWHYLOR�YRGRY�QD�SRVDPH]QLK�PHGRPUHåQLK�SRYH]DYDK�VH�GRORþL�JOHGH�QD�RSWLPDOQL� L]NRULVWHN�
sistema Telekoma. 
9VDN�RSHUDWHU�MH�SULNOMXþHQ�ODKNR�OH�QD�HQ�KLHUDUKLþQL�QLYR�UD]HQ�PRELOQLK�RSHUDWHUMHY��NL�VR�YNOMXþHQL�WXGL�QD�,;�QLYR�� 
7LS�VLJQDOL]DFLMH�QD�YVHK�KLHUDUKLþQLK�QLYRMLK�LQ�,;�MH�1R�� 
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PRILOGA 2:  

6H]QDP�NRPXWDFLMVNLK�FHQWURY�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]DYR�SR�QLYRMLK 
 
 

Komutacijski center 

IX1: 
• Ljubljana 
IX2: 
• Maribor 

PRGURþQD�
koda 

 

01 Ljubljana SX: 

• Ljubljana – Center I  

• Ljubljana – Center II 

• Ljublana – Dravlje 

 

PX: 

• Cerknica 

• 'RPåDOH 

• Grosuplje 

• Kamnik 

• .RþHYMH 

• Litija 

• Ljubljana –�ýUQXþH 

• Ljubljana –�)XåLQH 

• Ljubljana – Rakovnik 

• Medvode 

• Ribnica 

• Vrhnika 
02 Maribor SX: 

• Maribor 

 

PX: 

• Maribor –�5RWRYå 

• Maribor – Studenci  

• Maribor – Tabor  

• Ptuj 

• 2UPRå� 

• Ravne  

• Slovenj Gradec  

• Slovenska Bistrica 

 

PSX:  

• Murska Sobota 

PX:  

• Lendava 

• Ljutomer 

• Gornja Radgona  

• 0DþNRYFL 
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03 Celje SX: 

• Celje 

 

PX: 

• Laško 

• Rogaška Slatina 

• Mozirje 

• Slovenske Konjice 

• Šempeter 

• Šentjur 

• Velenje 

• äDOHF� 

 

PSX: 

• Trbovlje  
04 Kranj SX: 

• Kranj 

 

PX: 

• Bled 

• Jesenice 

• Radovljica 

• Škofja Loka 
05 Koper SX: 

• Koper 

 

PX: 

• Idrija 

• Ilirska Bistrica  

• 3RUWRURå� 

• Postojna 

 

PSX: 

• Nova Gorica (PSX) 

 

PX: 

• $MGRYãþLQD 

• 6HåDQD 

• Tolmin 
07  

Novo mesto 
SX: 

• Novo mesto 

 

PX: 

• %UHåLFH 

• ýUQRPHOM 

• Krško 

• Sevnica 

• Trebnje 
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PRILOGA 3: Naslov za dodatne informacije in pojasnila 
 
=DKWHYH�]D�YVR�GRNXPHQWDFLMR��RPHQMHQR�Y�Y]RUþQL�SRQXGEL�]D�PHGRPUHåQR�SRYH]RYDQMH�ODKNR�]DLQWHUHVLUDQL�RSHUDWHUML�
v obliki naslovijo na naslednji naslov: 
 

Telekom Slovenije, d.d. 
Sektor za operaterje 
Cigaletova ulica 15 
1546 Ljubljana 

 
Telekom bo operaterju poslal dokumente, potem ko bo zainteresirani operater podpisal pismo o varovanju podatkov. 
1HNDWHUH�GRNXPHQWH�ODKNR�7HOHNRP�SRãOMH�OH�SURWL�SODþLlu. 
 
9VDND�]DKWHYD�]D�LQIRUPDFLMR��YH]DQR�QD�Y]RUþQR�SRQXGER�R�PHGRPUHåQHP�SRYH]RYDQMX��PRUD�ELWL�QDVORYOMHQD�Y�SLVQL�
obliki na zgoraj omenjeni naslov.  
 

35,/2*$����+LHUDUKLMD�SRYH]DY�ILNVQHJD�MDYQHJD�WHOHNRPXQLNDFLMVNHP�RPUHåMD�7HOHNRPD 
 

Priloga 5  
Osnov QL�SRGDWNL�LQ�IXQNFLRQDOQRVW�VLJQDOL]DFLMH�ãWHYLOND���Y�RPUHåMX�- Telekom Slovenije 
 
Osnovni podatki: 
- Tip centrale na strani TS: EWSD Siemens - IX, SX, PSX; SI2000 Iskratel - PX 
- MTP Version: MTP White 
- ISUP Version: ISUP V2 White 
- 9UVWD�VLJQDOQH�WRþNH�QD�PHVWX�SULNOMXþLWYH��63��673 
- Zapis DPC kode v decimalni obliki 7-7 bitov ali decimalni obliki 
- Vmesnik na 1. nivoju OSI modela: A vmesnik v skladu s G.703 -2048 kBit/s 
- Vmesnik na 2. nivoju OSI modela: struktura okvirjanja G.704, LAPD- I.441 
- Signalling Mode: Mainly Overlap 
- Circuit Selection Order: Sequential ascending –Even, Sequential descending -Odd 
- Dual Seizure Control:  Highest DPC controls Even CIC,  

Lowest DPC controls Odd CIC 
-  Load sharing across signalling links ���������WRþNH� 
- 2PUHåQL�LQGLNDWRU�SUL�SRYezavi sistemov (NI): NAT 1  
 

 

 

6;

3;

06&�ML

6;

,;� ,;�

6; 6;

3; 3;

36;

0RELOQL�RSHUDWHUML )LNVQL�RSHUDWHUML
�]D�PHGQDURGQL�SURPHW�

,;

/HJHQGD�
,;������PHGQDURGQD�FHQWUDOD
6;����VHNXQGDUQD�FHQWUDOD
36;��SULPDUQR�VHNXQGDUQD�FHQWUDOD
3;����SULPDUQD�FHQWUDOD
06&��FHQWUDOD�PRELOQHJD�RSHUDWHUMD

2PUHåMH�7HOHNRP�6ORYHQLMH
�GYRQLYRMVND�KLHUDUKLMD�

)LNVQL�RSHUDWHUML
�]D�ORNDOQL�LQ
QDFLRQDOQL�SURPHW�
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3ULORJD����&HQLN�PHGRPUHåQHJD�SRYH]RYDQMD 
 
9VH�Y]SRVWDYLWYH�LQ�]DNXSQLQH�]DþQHPR�]DUDþXQDYDWL�]�GQHYRP�YNOMXþLWYH� 
 

Dostopovna kapaciteta 
 

  Cena v SIT brez 
DDV 

Cena v SIT  
z DDV 

3ULNOMXþQLQD�]D�NDSDFLWHWR��0ELW�V enkratno 1.298.319,30 1.557.983,16 
Zakupnina kapacitete 2Mbit/s PHVHþQR 58.172,30 69.806,76 

 

Dostopovni vod 
 

  Cena v SIT 
brez DDV 

Cena v SIT  
z DDV 

3ULNOMXþQLQD�]D�YVDNR�SULNOMXþQR�WRþNR��0ELW�V�YRGD enkratno 471.722,70 566.067.24 
0HVHþQD�]DNXSQLQD�]D��0ELW�V�Yod za razdalje do 5 km PHVHþQR   
do 0,1 km +  PHVHþQR 50.812,00 60.974,40 
+ nad 0,1 km za pos. 0,1 km PHVHþQR 3.489,60 4.187,52 
0HVHþQD�]DNXSQLQD�]D��0ELW�V�YRG�]D�UD]GDOMH�RG���GR����NP PHVHþQR   
do 5 km + PHVHþQR 221.802,40 266.162,88 
+ nad 5 km za pos. 1 km PHVHþQR 4.184,40 5.021,28 
0HVHþQD�]DNXSQLQD�]D��0ELW�V�YRG�]D�UD]GDOMH�GR���NP PHVHþQR   
do 50 km + PHVHþQR 410.100,40 492.120,48 
+ nad 50 km za pos. 1 km PHVHþQR 2.063,90 2.476,68 

 

Signalni vod 
 

  Cena v SIT brez 

DDV 

Cena v SIT  

z DDV 
Vzpostavitev in testiranje signalnega voda ISUP No.7 enkratno 894.957,98 1.073.949,58 
Zakupnina za vmesnik signalnega voda  PHVHþQR 89.495,80 107.394,96 

 

0HGRPUHåQR�WHVWLUDQMH�QD�SRVDPH]QL�PHGRPUHåQL�SRYH]DYL 
 

  Cena v SIT brez 
DDV 

Cena v SIT  
z DDV 

0HGRPUHåno testiranje za posamezni dostopovni 
WRþNL� 

enkratno 1.342.437,00 1.610.924,40 

 

6SUHPHPED�SDUDPHWUD�QD�SRVDPH]QL�GRVWRSQL�NDSDFLWHWL�QD�XSRUDEQLNRYR�åHOMR 
  

  Cena v SIT brez 
DDV 

Cena v SIT  
z DDV 

Sprememba parametra na dostopni kapaciteti na 
uporabnikoYR�åHOMR 

enkratno 29.848,80 35.818,56 

 

&HQD�PLQXWH�PHGRPUHåQHJD�SRYH]RYDQMD 
 
3ULNOMXþLWHY�QD�QLYRMX�,; 

 
Vrsta klica Cena v SIT 

brez DDV 
Cena v SIT z 

DDV 
&HQD�PLQXWH�REUDþXQDQHJD�SURPHWD�]�RSHUDWHUMHP��NL�MH�SRYH]DQ�QD�HQ�,;�
komutacijski center (A., priloga 1) 6,80 8,16 

&HQD�PLQXWH�REUDþXQDQHJD�SURPHWD�]�RSHUDWHUMHP��NL�MH�SRYH]DQ�QD�GYD�,;�
NRPXWDFLMVND�FHQWUD�SUL�XVPHUMDQMX�SURPHWD�]�QDMYHþMR�DVLPHWULMR�������PHG�
obema centroma (A., priloga 1) 

6,50 7,80 
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3ULNOMXþLWHY�QD�QLYRMX�6;��36; 
 

Vrsta klica Cena v SIT brez 
DDV 

Cena v SIT  
z DDV 

&HQD�PLQXWH�REUDþXQDQHJD�SURPHWD�]�RSHUDWHUMHP��NL� MH�SULNOMXþHQ�QD� WUL�
do deset SX, PSX centrov (B.1., priloga 1)  6,50 7,80 

&HQD�PLQXWH�REUDþXQDQHJD�SURPHWD�]�RSHUDWHUMHP��NL�MH�SULNOMXþHQ�QD�YVH�
SX in vse PSX komutacijske centre (B.2., priloga 1) 5,50 6,60 

 
 
3ULNOMXþLWHY�QD�QLYRMX�3; 

 
Vrsta klica Cena v SIT brez 

DDV 
Cena v SIT 

 z DDV 
   
&HQD� PLQXWH� REUDþXQDQHJD� SURPHWD� ]� RSHUDWHUMHP�� NL� MH� SULNOMXþHQ� QD�
QDMPDQM� WUL� 3;� NRPXWDFLMVNH� FHQWUH� ]QRWUDM� JHRJUDIVNHJD� REPRþMD�
pULSDGDMRþHJD�6;��&�����SULORJD��� 

5,50 6,60 

&HQD�PLQXWH�REUDþXQDQHJD�SURPHWD�]�RSHUDWHUMHP��NL�MH�SULNOMXþHQ�QD�YVH�
NRPXWDFLMVNH� FHQWUH� ]QRWUDM� JHRJUDIVNHJD� REPRþMD� SULSDGDMRþHJD� 6;�
(C.2., priloga 1) 

4,50 5,40 

 
 
 

Signalni promet 

 
Funkcijski blok SCCP 
  

  Cena v SIT brez 
DDV 

Cena v SIT 
 z DDV 

Vzpostavitev in testiranje funkcijskega bloka SCCP  enkratno za 
vsakega 
operaterja  

313.235,30 375.882,36 

Zakupnina za funkcijski blok SCCP  PHVHþQR�]D�
vsakega 
operaterja 

37.588,20 45.105,84 

 

Funkcija GPRS  
 

  Cena v SIT brez 
DDV 

Cena v SIT  
z DDV 

9NOMXþLWHY�LQ�WHVWLUDQMH�IXQNFLMH�*356 enkratno 313.235,30 375.882,36 
Zakupnina za funkcijski blok SCCP s funkcijo GPRS PHVHþQR�]D�

vsakega 
operaterja 

41.347,02 49.616,42 

2320%$��&HQH�YHOMDMR�GR�XYHGEH�]DUDþXQDYDQMD�VLJQalnega prometa po izmerjenem prometu 

2GMHP�VLQKURQL]DFLMVNHJD�WDNWD�L]�RPUHåMD�7HOHNRPD� 
 

  Cena v SIT brez 
DDV 

Cena v SIT  
z DDV 

0HVHþQL�RGMHP�VLQKURQL]DFLMVNHJD�WDNWD PHVHþQR�]D�
vsakega 
operaterja 

81.123,60 97.348,30 

 
Telekom Slovenije, d.d. 
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Ob-74695 
'UXåED�0RELWHO�G�G��REMDYOMD 

 
&(1,.�6725,7(9�9�205(ä-8�02%,7(/�*60�-�1$52ý1,., 
 

9�0RELWHORYL�RPUHåML�
(GSM in NMT) 

V druga 
mobilna 
RPUHåMD 

V stacionarno 
RPUHåMH 

Podatkovne zveze 
na številki 181818 Redni GSM 

QDURþQLãNL�SDNHWL 
3ULNOMXþQD�

taksa 
0HVHþQD�
QDURþQLQD 

Redna 1LåMD� 1RþQD Redna 1LåMD� Redna 1LåMD� Redna 1LåMD� 

Poslovni paket 2.586,00 3.852,00 31,92 19,92 5,00 55,20 33,12 61,92 33,84 19,92 8,88 

3URVWL�þDV�SDNHW 2.586,00 2.760,00 36,48 11,04 5,00 66,00 15,36 78,96 13,92 19,92 8,88 

Vesna paket 2.586,00 3.288,00 38,64 19,92* 
15,36 5,00 66,00 44,16* 

22,08 76,80 39,84* 
22,80 19,92 8,88 

Penzion paket 0,00 1.104,00 16,56 16,56 5,00 44,16 19,92 28,80 28,80 15,36 7,68 

Študentski paket 0,00 1.104,00 16,56 16,56 5,00 44,16 19,92 78,96 18,00 15,36 7,68 

MPO-V** 2.586,00 4.000,00 18,00 18,00 5,00 50,00 30,00 62,00 34,00 19,92 8,88 

MPO- M** 2.586,00 3.000,00 22,00 22,00 5,00 60,00 14,00 79,00 14,00 19,92 8,88 

Osnovni paket 2.586,00 1.650,00 16,56 16,56 16,56 44,16 44,16 49,92 49,92  -  -  

'UXåLQVNL�ERQXV�
(Poslovnega, Vesna 
LQ�SDNHWD�3URVWL�þDV� 

0,00 1.158,00 19,92 19,92 5,00 
Tarifa je odvisna od izbranega 
QDURþQLãNHJD�SDNHWD��&HQH�VR�
navedene ob izbranem paketu. 

19,92 8,88 

 
 

Klic v telefonski predal (velja za vse pakete) 9,90 

Pošiljanje k UDWNLK�VSRURþLO�606��YHOMD�]D�YVH�SDNHWH� 16,00 

Klici znotraj skupine MPO (velja samo za paketa MPO) 4,78*** 

 
�3UL�SDNHWX�9HVQD�MH�]JRUQMD�WDULID�SRSROGDQVND��NL�YHOMD�RG���K�GR���K�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND��VSRGQMD�WDULID�SD�MH�QLåMD��NL�
velja od 22h do �K�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND� WHU�RE�VRERWDK��QHGHOMDK� LQ�SUD]QLNLK�YHV�GDQ��QH�YHOMD�SD�Y�SULPHUX�þDVD�QRþQH�
tarife. Redna tarifa v paketu Vesna velja od 07h do 16h od ponedeljka do petka. 

� 3UL� 032� SDNHWLK� RVWDMDMR� FHQH� QHVSUHPHQMHQH�� SRGUDåL� VH� OH� SULNOMXþna taksa, klic v telefonski predal, pošiljanje kratkih 
VSRURþLO�606�LQ�SRGDWNRYQH�]YH]H�]�LQWHUQHWRP�:$3RP�SUHNR�ãWHYLONH���������������� 

�&HQD�EUH]�YNOMXþHQHJD�SRSXVWD��.RQþQD�FHQD�PLQXWH�NOLFD�]QRWUDM�VNXSLQH�032�]�YNOMXþHQLP�SRSXVWRP�GR�SUHNOLFD�]QDãa 
0,78 SIT. 
 
Nespremenjene ostajajo naslednje cene: 

-�FHQH�GRGDWQLK�VWRULWHY��NL�MLK�MH�PRåQR�QDURþLWL�N�SRVDPH]QHPX�SDNHWX� 

-�*356�QDURþQLQD�LQ�XSRUDED�� 

-�REUDþXQ�SRJRYRURY�LQ�RVWDOLK�]YH]�Y�PHGQDURGQHP�SURPHWX�LQ 

- cene klicev na številke Telekoma Slovenije (posebne in komercialne številke). 
 

2VWDOH�VWRULWYH��YHOMD�]D�YVH�QDURþQLãNH�SDNHWH�� 

Ponovni vklop  2.586,00 

Zamenjava kartice SIM 2.350,00 

Sprememba telefonske številke 2.350,00 
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5HGQD�WDULID�YHOMD�Y�þDVX�RG���K�GR���K�RG�SRQHGHOMD�GR�SHWND��1LåMD�WDULID�YHOMD�Y�þDVX�RG���K�GR��K�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�WHU�
RE�VRERWDK��QHGHOMDK�LQ�SUD]QLNLK�YHV�GDQ��QH�YHOMD�SD�Y�SULPHUX�þDVD�QRþQH�WDULIH��NL�YHOMD�RG��K�GR���K��&HQH�Y�QRþQL�WDULIL�VH�
XSRUDEOMDMR�OH�]D�SRJRYRUH�Y�0RELWHORYL�RPUHåML��]D�RVWDOH�]YH]H�VH�Y�WHP�þDVX�XSRUDEOMDMR�FHQH�L]�QLåMH�WDULIH� 
 
5HGQD� WDULID�]D�SRGDWNRYQH�]YH]H�QD�ãWHYLONL��������YHOMD�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�Y�þDVX�RG���K�GR���K��QLåMD� WDULID�SD�RG�
pondeljka do petka od 21h do 07h ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan. 
 
Vse�QDYHGHQH�FHQH�SRJRYRURY�LQ�RVWDOLK�]YH]�VR�Y�6,7�QD�PLQXWR�LQ�YNOMXþXMHMR�''9��=D�REUDþXQ�SRJRYRURY�YHOMD���-sekundni 
interval. 
 
Vse navedene cene veljajo od 1. 8. 2002 dalje. 
 
 
 
&(1,.�6725,7(9�9�205(ä-8�02%,7(/�*60�-�326(%1,�1$52ý1,â.,�3$.(7, 
 

9�0RELWHORYL�RPUHåML�
(GSM in NMT) 

V druga 
mobilna 
RPUHåMD 

V stacionarno 
RPUHåMH 

Podatkovne 
zveze na 

številki 181818 

Posebni 
paketi 

rednih GSM 
QDURþQLNRY 

3ULNOMXþQD�
taksa 

0HVHþQD�
QDURþQLQD 

Redna 1LåMD� 1RþQD Redna 1LåMD� Redna 1LåMD� Redna 1LåMD� 

Pošiljanje 
SMS 

VSRURþLO 

Poslovni VU 
paket* 2.586,00 4.404,00 19,92 19,92 5,00 55,20 33,12 61,92 33,84 19,92 8,88 16 

SOS paket** 2.586,00 0,00 33,12 11,04 5,00 66,00 33,12 60,00 30,00 19,92 8,88 16 

Podatkovni 
paket - cenik 
za pogovore 

71,52 71,52 71,52 71,52 71,52 64,80 64,80  -  -  

Podatkovni 
paket - cenik 
za prenos 
podatkov in 
IDNV�VSRURþLO 

2.586,00 2.094,00 

22,08 11,04 11,04 44,16 22,08 39,84 19,92 19,92 8,88 

13 

Paket za 
gluhe*** 2.586,00 1.158,00 36,48 11,04 5,00 66,00 15,36 78,96 13,92 19,92 8,88 13 

 
 

Klic v telefonski predal (velja za vse pakete) 9,90 

 
�]D�QDURþQLNH��NL�LPDMR�YHþ�NRW����QDURþQLãNLK�UD]PHULM 

�QDURþQLãNR�UD]PHUMH�Y�626�SDNHWX� ODKNR�QD�RVQRYL�VH]QDPD�GUXãWHY�VNOHQHMR�NRW�IL]LþQH�RVHEH�UHJLVWULUDQL�þODQL��JDVLOVNLK�
GUXãWHY�� YNOMXþHQLK� Y� *DVLOVNR� ]YH]R� 6ORYHQLMH�� þODQL� *RUVNR� UHãHYDOQH� VOXåEH�� YNOMXþHQL� Y� 3=6�� þODQL� MDPDUVNLK� GUXãWHY��
YNOMXþHQLK�Y�5HãHYDOQR�VOXåER�56��YRGQLNL�UHãHYDOQLK�SVRY��YNOMXþHQL�Y�.LQRORãNR�]YH]R�6ORYHQLMH��UHãHYDOFL�L]�YRGH�LQ�QD�YRGL��NL�
VR�þODQL�63=� 

*** Paket za gluhH�ODKNR�VNOHSDMR�VDPR�þODQL�GUXãWHY�JOXKLK�QD�RVQRYL�VH]QDPD��NDWHUHJD�QDP�SRVUHGXMH�GUXãWYR�JOXKLK��*OXKL�
ODKNR�VNOHQH�GRGDWQR�UD]PHUMH�]D�VOLãDMRþHJD�GUXåLQVNHJD�þODQD v Paketu za gluhe, vendar mora biti ta oseba na seznamu, ki 
ga potrdi društvo. 
 
 
Nespremenjene ostajajo naslednje cene: 

-�FHQH�GRGDWQLK�VWRULWHY��NL�MLK�MH�PRåQR�QDURþLWL�N�SRVDPH]QHPX�SDNHWX� 

-�*356�QDURþQLQD�LQ�XSRUDED�� 

-�REUDþXQ�SRJRYRURY�LQ�RVWDOLK�]YH]�Y�PHGQDURGQHP�SURPHWX�LQ 

- cene klicev na številke Telekoma Slovenije (posebne in komercialne številke). 
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2VWDOH�VWRULWYH��YHOMD�]D�YVH�QDURþQLãNH�SDNHWH�� 

Ponovni vklop  2.586,00 

Zamenjava kartice SIM 2.350,00 

Sprememba telefonske številke 2.350,00 
 
 
5HGQD�WDULID�YHOMD�Y�þDVX�RG���K�GR���K�RG�SRQHGHOMD�GR�SHWND��1LåMD�WDULID�YHOMD�Y�þDVX�RG���K�GR��K�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�WHU�
RE�VRERWDK��QHGHOMDK�LQ�SUD]QLNLK�YHV�GDQ��QH�YHOMD�SD�Y�SULPHUX�þDVD�QRþQH�WDULIH��NL�YHOMD�RG��K�GR���K��&HQH�Y�QRþQL�WDULIL�VH�
XSRUDEOMDMR�OH�]D�SRJRYRUH�Y�0RELWHORYL�RPUHåML��]D�RVWDOH�]YH]H�VH�Y�WHP�þDVX�XSRUDEOMDMR�FHQH�L]�QLåMH�WDULIH� 
 
5HGQD� WDULID�]D�SRGDWNRYQH�]YH]H�QD�ãWHYLONL��������YHOMD�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�Y�þDVX�RG���K�GR���K��QLåMD� WDULID�SD�RG�
pondeljka do petka od 21h do 07h ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan. 
 
Vse navedene cene SRJRYRURY�LQ�RVWDOLK�]YH]�VR�Y�6,7�QD�PLQXWR�LQ�YNOMXþXMHMR�''9��=D�REUDþXQ�SRJRYRURY�YHOMD���-sekundni 
interval. 
 
Vse navedene cene veljajo od 1. 8. 2002 dalje. 
 
 
 
 
 
&(1,.�6725,7(9�9�205(ä-8�02%,7(/�*60�- MOBIUPORABNIKI 
 

9�0RELWHORYL�RPUHåML�
(GSM in NMT) 

V druga mobilna 
RPUHåMD 9�VWDFLRQDUQR�RPUHåMH Podatkovne zveze na 

številki 181818 
MOBI SISTEM 

Redna 1RþQD Redna 1LåMD� Redna 1LåMD� Redna 1LåMD� 

MOBI 29,70 5,00 66,00 33,00 89,00 40,00 26,40 13,20 

  
 

Klic v telefonski predal 14,30 

Pošiljanje kratkih s SRURþLO�606 18,00 

 
 
Nespremenjene ostajajo naslednje cene: 

-�REUDþXQ�SRJRYRURY�LQ�RVWDOLK�]YH]�Y�PHGQDURGQHP�SURPHWX�LQ 

- cene klicev na številke Telekoma Slovenije (posebne in komercialne številke). 
 
 
 
5HGQD�WDULID�]D�NOLFH�]QRWUDM�0RELWHORYHJD�RPUHåMD�YHOMD�YVH�GQL�Y�OHWX�Y�þDVX�RG���K�GR���K��QRþQD�WDULID�SD�YHOMD�RG���K�GR�
05h. 
 
5HGQD�WDULID�]D�NOLFH�Y�GUXJD�PRELOQD�RPUHåMD�LQ�ILNVQR�RPUHåMH�YHOMD�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�Y�þDVX�RG���K�GR���K��QLåMD�WDULID�
pa od ponedeljka do petka od 19h do 07h ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan. 
 
5HGQD�WDULID�]D�PRELOQR�GHVNDQMH�YHOMD�RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�Y�þDVX�RG���K�GR���K��QLåMD�WDULID�SD�RG�SRQGHOMND�GR�SHWND�RG�
21h do 07h ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ves dan. 
 
Vse navedene cene pogovorov in oVWDOLK�]YH]�VR�Y�6,7�QD�PLQXWR�LQ�YNOMXþXMHMR�''9��=D�REUDþXQ�SRJRYRURY�YHOMD���-sekundni 
interval. 
 
Vse navedene cene veljajo od 1. 8. 2002 dalje. 
 

Mobitel d.d., Ljubljana 
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 Ob-75000 

9� VNODGX� V� ���� þOHQRP� =DNRQD� R� WHOHNRPXQLNDFLMDK� �8UDGQL� OLVW� 5HSXEOLNH� 6ORYHQLMH�� ãW�� �������� GUXåED� 6L�PRELO�
WHOHNRPXQLNDFLMVNH�VWRULWYH��G�G���V�VHGHåHP�QD�QDVORYX�âPDUWLQVND�F�����E�������/MXEOMDQD��REMDYOMD� 

spremembo cen storitev 

(nove cene storitev) 
kot sledi: 

 
&HQLN�]D�SDNHWH�6L�PRELO��YHOMD�RG�YNOMXþQR����DYJXVWD������ 

Si.mobil 

1. Cenik klicev 
 
Simbol Klici v Si.mobilovem 

RPUHåMX 
Prijatelji  Klici na fiksno in druga 

PRELOQD�RPUHåMD 
ýDV�QLåMH�WDULIH� 22 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

16,5 5,5 
49,5 

 
Smart Klici v Si.mobilovem 

RPUHåMX 
Prijatelji  Klici na fiksno in druga 

PRELOQD�RPUHåMD 
ýDV�QLåMH�WDULIH� 27,5 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

16,5 5,5 
60,5 

 
Start Klici v Si.mobilovem 

RPUHåMX 
Prijatelji  Klici na fiksno in druga 

PRELOQD�RPUHåMD 
ýDV�QLåMH�WDULIH� 33 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

16,5 5,5 
66 

 
 
Start in Smart - ponudba za študente in dijake 
6L�PRELORY�YLNHQG������SRSXVW�QD�NOLFH�Y�GUXJD�RPUHåMD�]D�QRYH�QDURþQLNH�SDNHWRY�6WDUW�DOL�6PDUW� 
Popust velja od petka od 24:00 do nedelje do 24:00. 
Si.mobilova skupina: NOLFL�]D�����6,7�PLQ��6L�PRELORYR�VNXSLQR�VHVWDYOMDMR�YVL�GRVHGDQML�QDURþQLNL 
SDNHWD�âWXGHQW�WHU�QRYL�QDURþQLNL��&HQD�YHOMD�]D�QRYH�QDURþQLNH�]D�NOLFH�]QRWUDM�6L�PRELORYHJD�RPUHåMD�SUHNR�FHOHJD�GQH��YVH�
dni v tednu. 
 
ýDV�QLåMH�WDULIH��RG�SRQHGHOMND�GR�SHWNa od 19.30 do 7.30 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih. 
ýDV�YLãMH�WDULIH��RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�RG������GR������� 
 
3ULNOMXþQLQD��2618 SIT  
 
0HVHþQD�QDURþQLQD�� 
Simbol: 3300 SIT 
Smart: 1100 SIT 
Start: 1100 SIT 
 
2E� QL]NL� PHVHþQL� QDURþQLQL� VPR� Y� SDNHWD� 6WDUW� LQ� 6PDUW� åH� YNOMXþLOL� ]QHVND�� NL� YNOMXþXMHWD� XSRUDER� 6L�PRELORYLK� VWRULWHY� Y�

6ORYHQLML�������6,7�Y�6WDUW� LQ������6,7�Y�6PDUW��3UL�REHK�SDNHWLK�VH� WRUHM�VSODþD�SRUDELWL�YVDM� WROLNR��VDM�VH�QDYHGHQL�]QHVHN�
REUDþXQD��WXGL�þH�Y�SRVDPH]QHP�REUDþXQVNHP�REGREMX�QH�GRVHåHWH�� 
 
1DYHGHQH�FHQH�YHOMDMR� ]D�PLQXWR�SRJRYRUD��REUDþXQDMR�SD�VH�Y����VHNXQGQLK� LQWHUYDOLK��2GKRGQL�NOLF�Y�6ORYHQLML�� NL� WUDMD� WUL�

VHNXQGH�DOL�PDQM��VH�QH�REUDþXQD�� 
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2. Cenik storitev 
 
6SRURþLOR��606�  
3RãLOMDQMH�606�������6,7���VSRURþLlo  
 
SMS Info  - informacija na zahtevo  
=DKWHYD�SR�LQIRUPDFLML�������6,7���VSRURþLOR� 
3RVUHGRYDQD�LQIRUPDFLMD��EUH]SODþQR 
 
SMS Info  -�QDURþHQH�LQIRUPDFLMH� 
1DURþLOR�R]LURPD�QDVWDYLWHY�SRVRGREOMHQLK��SHULRGLþQLK�LQ�þDVRYQLK�LQIRUPDFLM�WHU�VSUHPHPED�QDVWDYLWHY�������6,7���VSRURþLOR 
3UHMHWD�SRVRGREOMHQD��SHULRGLþQD�LQ�þDVRYQD�LQIRUPDFLMD������6,7���LQIRUPDFLMR 
 
SMS Stil  
3UHY]HP�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH������6,7� 
1DURþLOR�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH�������6,7� 
Pošiljanje razglednic: 62,7 SIT  
 
Prijatelji  
3UYR�QDURþLOR�ãWHYLON�3ULMDWHOML�MH�EUH]SODþQR��SUDY�WDNR�MH�EUH]SODþQD�PHQMDYD�HQH�ãWHYLONH�QD�PHVHF��9VDND�GRGDWQD�VWDQH� 
550 SIT. 
 
Ski-Fon 

Cena storitve�]D�6L�PRELORYH�QDURþQLNH�LQ�XSRUDEQLNH�6L�PRELO�+DOR�� 
9�þDVX�višje  tarife (od ponedeljka do petka, od 07.00 do 18.00): 44 SIT/ min 
9�þDVX�QLåMH tarife (od ponedeljka do petka, od 18.00 do 07.00 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih): 15,4 SIT/ min 
2EUDþXQDYDQMH���� sekundni interval.  
 
 
WAP in Internet 
ýDV�QLåMH�WDULIH� 7,7  
ýDV�YLãMH�WDULIH� 15,4 
 
Dodatne storitve 
0HVHþQD� QDURþQLQD� ]D� GRGDWQR� ãWHYLONR� �VWRULWYL� )DNV� LQ�

Podatki) 
523,6 

,]GHODYD�UD]þOHQMHQHJD�UDþXQD�SR�QDURþLOX 1309 
,]GHODYD�NRSLMH�UDþXQD 1309 
3RQRYQD�SULNOMXþLWHY�NDUWLFH�6L�PRELO 2618 
Menjava kartice Si.mobil 2618 
Sprememba telefonske številke 5236 
3ULNOMXþQLQD�]D�'YH�NDUWLFL�- ena številka 1309 
0HVHþQD�QDURþQLQD�]D�'YH�NDUWLFL�- ena številka 523,6 
Posebna številka po izbiri 3300 
Ponovna aktivacija telefonske številke 13090 
 
 

Si.mobil Halo  

1. Cenik klicev  
 
Halo KlicL�]QRWUDM�RPUHåMD Klici na fiksno in druga 

PRELOQD�RPUHåMD 
ýDV�QLåMH�WDULIH 49,5 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

27,5 
82,5 
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Halo Plus .OLFL�]QRWUDM�RPUHåMD Halo Prijatelji  Klici na fiksno in 
druga mobilna 
RPUHåMD 

ýDV�QLåMH�WDULIH 49,5 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

27,5 16,5 
66 

 
Halo Mix .OLFL�]QRWUDM�RPUHåMD Halo Prijatelji Klici na fiksno in 

druga mobilna 
RPUHåMD 

ýDV�QLåMH�WDULIH 44 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

27,5 16,5 
66 

 
ýDV�QLåMH�WDULIH��RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�RG�������GR������WHU�YHV�GDQ�RE�VRERWDK��QHGHOMDK�LQ�SUD]QLNLK� 
ýDs višje tarife: od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30. 
 
&HQH��QDYHGHQH�Y�WDEHODK��YHOMDMR�]D�PLQXWR�SRJRYRUD��REUDþXQDYDMR�SD�VH�Y����VHNXQGQLK�LQWHUYDOLK��1DYHGHQH�FHQH�VR�Y�
VORYHQVNLK�WRODUMLK�LQ�YNOMXþXMHMR�''9��&HQLN�MH�YHOMDYHQ�RG�YNOMXþQR����DYJXVWa 2002 do preklica. 
 

2. Cenik storitev 
 
6SRURþLOR��606�  
3RãLOMDQMH�606�������6,7���VSRURþLOR� 
 
SMS Info  - informacija na zahtevo  
=DKWHYD�SR�LQIRUPDFLML�������6,7���VSRURþLOR� 
3RVUHGRYDQD�LQIRUPDFLMD��EUH]SODþQR 
 
SMS Info  -�QDURþHQH�LQIRUPDFLMH� 
1DURþLOR�R]LURPD�QDVWDYLWHY�SRVRGREOMHQLK��SHULRGLþQLK�LQ�þDVRYQLK�LQIRUPDFLM�WHU�VSUHPHPED�QDVWDYLWHY�������6,7���VSRURþLOR 
3UHMHWD�SRVRGREOMHQD��SHULRGLþQD�LQ�þDVRYQD�LQIRUPDFLMD������6,7���LQIRUPDFLMR 
 
SMS Stil  
3UHY]HP�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH������6,7� 
NaURþLOR�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH�������6,7� 
Pošiljanje razglednic: 62,7 SIT  
 
Menjava tarife ��+DOR�LQ�+DOR�3OXV���YVDNRNUDWQR�SROQMHQMH�RPRJRþD���EUH]SODþQR�VSUHPHPER�R]��PHQMDYR�WDULIH��RVWDOH�

menjave pa stanejo 550 SIT.  
 
Halo Prijatelji (434):   
Prvo�QDURþLOR�ãWHYLON�+DOR�3ULMDWHOML�MH�EUH]SODþQR��YVDND�QDVOHGQMD�VSUHPHPED�VWDQH�����6,7� 
 
Ski-Fon 

Cena storitve�]D�6L�PRELORYH�QDURþQLNH�LQ�XSRUDEQLNH�6L�PRELO�+DOR�� 
9�þDVX�višje  tarife (od ponedeljka do petka, od 07.00 do 18.00): 44 SIT/ min 
9�þDVX�QLåMe tarife (od ponedeljka do petka, od 18.00 do 07.00 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih): 15,4 SIT/ min 
2EUDþXQDYDQMH���� sekundni interval.  
 
WAP 
27,5 SIT/min 
 
ýDV�YHOMDYQRVWL�6L�PRELORYHJD�UDþXQD�+DOR�]D�SDNHW�+DOR�MH�YVDM������6,7�Y���-ih dneh in za paket Halo Plus vsaj 2500 SIT v 
45-LK�GQHK��3UL�SDNHWX�+DOR�0L[�VH�ODKNR�RGORþLWH�PHG�GYHPD�UD]OLþQLPD�]QHVNRPD��NL�MX�ERPR�PHVHþQR�QDORåLOL�QD�UDþXQ�� 
 
.OLF�QD������SROQMHQMH�LQ�SUHYHUMDQMH�VWDQMD�QD�6L�PRELORYHP�UDþXQX�+DOR�LQ�PHQMDYD�WDULIH�+DOR�/ Halo Plus) in 434 (Halo 
3ULMDWHOML��MH�EUH]SODþHQ�� 
6L�PRELO�]DJRWDYOMD�EUH]SODþQH�NOLFH�QD����������LQ������ 
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Si.mobil Business  

 
Business Special  
 
0HVHþQD�QDURþQLQD�� 
3 -���QDURþQLãNLK�UD]PHULM��������6,7� 
10 –����QDURþQLãNLK�UD]PHULM��������6,7 
25 narRþQLãNLK�UD]PHULM�LQ�YHþ��������6,7 
 
3ULNOMXþQLQD��������6,7� 
 
Cenik pogovorov:  
.OLFL�Y�6L�PRELORYHP�RPUHåMX 15 SIT  
.OLFL�QD�ILNVQR�LQ�GUXJD�PRELOQD�RPUHåMD�Y�6ORYHQLML 40 SIT  
Klici znotraj poslovne skupine (CUG) 0 SIT  
 
 
Business Plus  
 
0HVHþQD�QDURþQLQD�� 
3 -���QDURþQLãNLK�UD]PHULM��������6,7� 
10 –����QDURþQLãNLK�UD]PHULM��������6,7 
���QDURþQLãNLK�UD]ULM�LQ�YHþ��������6,7 
 
3ULNOMXþQLQD��������6,7� 
 
Cenik pogovorov:  
.OLFL�Y�6L�PRELORYHP�RPUHåMX 15 SIT  
.OLFL�QD�ILNVQR�LQ�GUXJD�PRELOQD�RPUHåMD�Y�6ORveniji 40 SIT  
Klici znotraj poslovne skupine (CUG) 5 SIT  
 
 
Business  
 
0HVHþQD�QDURþQLQD�� 
3.300 SIT  
 
3ULNOMXþQLQD��������6,7� 
 
Cenik pogovorov:  
.OLFL�Y�6L�PRELORYHP�RPUHåMX 15 SIT  
.OLFL�QD�ILNVQR�LQ�GUXJD�PRELOQD�RPUHåMD�Y�6ORYHQLML 40 SIT  
Klici znotraj poslovne skupine (CUG) 5 SIT  
 
1DYHGHQH�FHQH��SDNHWL�%XVLQHVV��%XVLQHVV�3OXV�LQ�%XVLQHVV�6SHFLDO��YHOMDMR�]D�PLQXWR�SRJRYRUD��REUDþXQDMR�SD�VH�Y����
VHNXQGQLK�LQWHUYDOLK��2GKRGQL�NOLF�Y�6ORYHQLML��NL�WUDMD�WUL�VHNXQGH�DOL�PDQM��VH�QH�REUDþXQD��1DYHdene cene so v slovenskih 
WRODUMLK�LQ�YNOMXþXMHMR�''9��&HQLN�MH�YHOMDYHQ�RG�YNOMXþQR����DYJXVWD������GR�SUHNOLFD� 
 
 
Business Mix   
 
0LQLPDOQR�SROQMHQMH�UDþXQD��������6,7���PHVHF 
 
3ULNOMXþQLQD��2.618 SIT  
 
Cenik pogovorov:  
.OLFL�Y�6L�PRELORYHP�RPUHåMX 16,50 SIT  
.OLFL�QD�ILNVQR�LQ�GUXJD�PRELOQD�RPUHåMD�Y�6ORYHQLML� 55 SIT  
 
1DYHGHQH�FHQH�YHOMDMR�]D�PLQXWR�SRJRYRUD��REUDþXQDMR�SD�VH�Y����VHNXQGQLK�LQWHUYDOLK��1DYHGHQH�FHQH�VR�Y�VORYHQVNLK�WRODUMLK�
LQ�YNOMXþXMHMR�''9��&HQLN�MH�YHOMDYHQ�RG�YNOMXþQR����DYJXVWD 2002 do preklica. 
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Cenik storitev 
 
6SRURþLOR��606�  
3RãLOMDQMH�606�������6,7���VSRURþLOR� 
 
SMS Info  - informacija na zahtevo  
=DKWHYD�SR�LQIRUPDFLML�������6,7���VSRURþLOR� 
3RVUHGRYDQD�LQIRUPDFLMD��EUH]SODþQR 
 
SMS Info  -�QDURþHQH�LQIRUPDFLMH� 
1DURþLOR�R]LURPD�QDVWDYLWHY�SRVRGREOMHQLK��SHULRGLþQLK�LQ�þDVRYQLK�LQIRUPDFLM�WHU�VSUHPHPED�QDVWDYLWHY�������6,7���VSRURþLOR 
3UHMHWD�SRVRGREOMHQD��SHULRGLþQD�LQ�þDVRYQD�LQIRUPDFLMD������6,7���LQIRUPDFLMR 
 
Ski-Fon 

Cena storitve�]D�6L�PRELORYH�QDURþQLNH�LQ�XSRUDEQLNH�6L.mobil Halo:  
9�þDVX�višje  tarife (od ponedeljka do petka, od 07.00 do 18.00): 44 SIT/ min 
9�þDVX�QLåMH tarife (od ponedeljka do petka, od 18.00 do 07.00 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih): 15,4 SIT/ min 
2EUDþXQDYDQMH���� sekundni interval.  
 
SMS Glasnik 
0HVHþQD�QDURþQLQD��NL�YNOMXþXMH�������SRVODQLK�606��������6,7 
9VDNR�QDVOHGQMH�SRVODQR�VSRURþLOR��QDG�������������6,7���VSRURþLOR 
1HL]NRULãþHQD�SRVODQD�VSRURþLOD��NL�VR�YNOMXþHQD�Y�PHVHþQR�QDURþQLQR��VH�QH�SUHQHVHMR�Y�QDVOHGQML 
mesec.  
 
WAP in Internet 
ýDV�QLåMH�WDULIH� 7,7 SIT/min 
ýDV�YLãMH�WDULIH� 15,4 SIT/min 
 
&HQH�SDNHWRY�]D�QDURþQLãND�UD]PHUMD��VNOHQMHQD�SUHG����VHSWHPEURP������ 
 
Partner, Senior, Študent Klici v Si.mobilovem 

RPUHåMX 
Klici na druga mobilna 
RPUHåMD� 

.OLFL�QD�ILNVQR�RPUHåMH 

ýDV�QLåMH�WDULIH� 15,4 15,4 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

15,4 
44 82,5 

0HVHþQD�QDURþQLQD� 
Partner: 3141,60 SIT  
Senior: 1100 SIT  
Študent: 1100 SIT  
 
3UHVWLå Klici v Si.mobilovem 

RPUHåMX 
Klici na druga mobilna 
RPUHåMD 

.OLFL�QD�ILNVQR�RPUHåMH 

Prvih 100 minut v mesecu  55 
Drugih 100 minut v mesecu 44 
Vse naslednje minute v 
mesecu 

15,4 33 
33 

0HVHþQD�QDURþQLQD�� 
3UHVWLå�������6,7� 
 
Podjetnik Klici v Si.mobilovem 

RPUHåMX 
Klici znotraj poslovne 
skupine 

Klici na fiksno in druga 
PRELOQD�RPUHåMD 

ýDV�QLåMH�WDULIH� 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

16,5 5,5 44 
 

0HVHþQD�QDURþQLQD� 
3 -����QDURþQLãNLK�UD]PHULM�������6,7� 
11 -����QDURþQLãNLK�UD]PHULM�������6,7� 
QDG����QDURþQLãNLK�UD]PHULM�������6,7� 
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Pomlad Klici v Si.mobilovem 
RPUHåMX 

Klici na druga mobilna 
RPUHåMD� 

Klici na fiksno omreåMH 

ýDV�QLåMH�WDULIH� 16,5 16,5 
ýDV�YLãMH�WDULIH 

5,5 
44 82,5 

0HVHþQD�QDURþQLQD�� 
1100 SIT  
 
&HQH�YHOMDMR�WDNR�]D�QHSRVUHGQH�NRW�]D�SUHXVPHUMHQH�NOLFH��&HQH��QDYHGHQH�Y�WDEHOL��YHOMDMR�]D�PLQXWR�SRJRYRUD��UDþXQ�SD�MH�
]DRNURåHQ�QD�QDMEOLåMR�VHNXQGR��9VH�FHQH�VR�Y�VORYHQVNLK�WRODUMLK�LQ�YNOMXþXMHMR�''9� 
 
ýDV�QLåMH�WDULIH��RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�RG�������GR������WHU�YHV�GDQ�RE�VRERWDK��QHGHOMDK�LQ�SUD]QLNLK� 
ýDV�YLãMH�WDULIH��RG�SRQHGHOMND�GR�SHWND�RG������GR������� 
 
 
Cenik storitev 
 
6SRURþLOR��606�  
PošiljDQMH�606�������6,7���VSRURþLOR� 
 
SMS Info  - informacija na zahtevo  
=DKWHYD�SR�LQIRUPDFLML�������6,7���VSRURþLOR� 
3RVUHGRYDQD�LQIRUPDFLMD��EUH]SODþQR 
 
SMS Info  -�QDURþHQH�LQIRUPDFLMH� 
1DURþLOR�R]LURPD�QDVWDYLWHY�SRVRGREOMHQLK��SHULRGLþQLK�LQ�þDVRYQLK�LQIRUPDFLM�WHU�VSUHPHPED�QDVWDYLWHY�������6,7���VSRURþLOR 
3UHMHWD�SRVRGREOMHQD��SHULRGLþQD�LQ�þDVRYQD�LQIRUPDFLMD������6,7���LQIRUPDFLMR 
 
SMS Stil  
3UHY]HP�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH������6,7� 
1DURþLOR�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH�������6,7� 
Pošiljanje razglednic: 62,7 SIT  
 
Prijatelji : 
0HQMDYD�ãWHYLONH��EUH]SODþQR�ODKNR�]DPHQMDWH�HQR�ãWHYLONR�PHVHþQR��9VDND�GRGDWQD�PHQMDYD�Y�LVWHP�PHVHFX��������6,7� 
 
Ski-Fon 

Cena storitve�]D�6L�PRELORYH�QDURþQLNH�LQ�XSRUDEQLNH�6L�PRELO�+DOR�� 
9�þDVX�višje  tarife (od ponedeljka do petka, od 07.00 do 18.00): 44 SIT/ min 
9�þDVX�QLåMH tarife (od ponedeljka do petka, od 18.00 do 07.00 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih): 15,4 SIT/ min 
2EUDþXQDYDQMH���� sekundni interval.  
 
WAP in Internet 
ýDV�QLåMH�WDULIH� 7,7  
ýDV�YLšje tarife  15,4 
 
Dodatne storitve 
0HVHþQD� QDURþQLQD� ]D� GRGDWQR� ãWHYLONR� �VWRULWYL� )DNV� LQ�

Podatki) 
523,6 

,]GHODYD�UD]þOHQMHQHJD�UDþXQD�SR�QDURþLOX 1309 
,]GHODYD�NRSLMH�UDþXQD 1309 
3RQRYQD�SULNOMXþLWHY�NDUWLFH�6L�PRELO 2618 
Menjava kartice Si.mobil 2618 
Sprememba telefonske številke 5236 
3ULNOMXþQLQD�]D�'YH�NDUWLFL�- ena številka 1309 
0HVHþQD�QDURþQLQD�]D�'YH�NDUWLFL�- ena številka 523,6 
Posebna številka po izbiri 3300 
Ponovna aktivacija telefonske številke 13090 



Uradni list  Republike Slovenije – Uradne objave Št. 64-66 / 26. 7. 2002 / Stran 5337 
 
 

 

Cena paketov Halo, kupljenih pred 1. septembrom 2001 
 

Halo Prva  Klici v Si.mobilovem 
RPUHåMX 

Klici na druga mobilna 
RPUHåMD� 

.OLFL�QD�ILNVQR�RPUHåMH 

od ponedeljka do petka od 
19.00 do 7.00 ter ves dan 
ob sobotah, 
nedeljah in praznikih. 

44 

od ponedeljka do 
petka od 7.00 do 
19.00 

26,4 33 
 

99 

 

Halo Naši Klici v Si.mobilovem 
RPUHåMX 

Klici na druga mobilna 
RPUHåMD� 

.OLFL�QD�ILNVQR�RPUHåMH 

od ponedeljka do petka od 
19.00 do 7.00 ter ves dan 
ob sobotah, 
nedeljah in praznikih. 

52,8 

od ponedeljka do 
petka od 7.00 do 
19.00 

13,2 39,6 
 

105,6 

 

Halo Zvezda  Klici v Si.mobilovem 
RPUHåMX 

Klici na druga mobilna 
RPUHåMD� 

.OLFL�QD�ILNVQR�RPUHåMH 

od ponedeljka do nedelje 
od 21.00 do 6.00  

8,8 27,5 38,5 

od ponedeljka do 
nedelje od 6.00 do 
21.00 

33 49,5 104,5 

 

Cene klicev veljajo za minuto pogovora��REUDþXQDMR�SD�VH�SR�VHNXQGDK��1DYHGHQH�FHQH�VR�Y�VORYHQVNLK�WRODUMLK�LQ�YNOMXþXMHMR�
DDV.  
 
6SRURþLOR��606�  
3RãLOMDQMH�606�������6,7���VSRURþLOR� 
 
SMS Info  - informacija na zahtevo  
=DKWHYD�SR�LQIRUPDFLML�������6,7���VSRURþLOR� 
Posredovana informacija: bUH]SODþQR 
 
SMS Info  -�QDURþHQH�LQIRUPDFLMH� 
1DURþLOR�R]LURPD�QDVWDYLWHY�SRVRGREOMHQLK��SHULRGLþQLK�LQ�þDVRYQLK�LQIRUPDFLM�WHU�VSUHPHPED�QDVWDYLWHY�������6,7���VSRURþLOR 
3UHMHWD�SRVRGREOMHQD��SHULRGLþQD�LQ�þDVRYQD�LQIRUPDFLMD������6,7���LQIRUPDFLMR 
 
SMS Stil  
3UHY]HP�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH������6,7� 
1DURþLOR�JUDILWD��VOLþLFH�DOL�PHORGLMH�������6,7� 
Pošiljanje razglednic: 62,7 SIT  
 
Menjava tarife ��YVDNRNUDWQR�SROQMHQMH�RPRJRþD���EUH]SODþQR�VSUHPHPER�R]��PHQMDYR�WDULIH��RVWDOH�PHQMDYH�SD�VWDQHMR�����
SIT.  
 
Ski-Fon 
Cena storitve�]D�6L�PRELORYH�QDURþQLNH�LQ�XSRUDEQLNH�6L�PRELO�+DOR�� 
9�þDVX�višje  tarife (od ponedeljka do petka, od 07.00 do 18.00): 44 SIT/ min 
9�þDVX�QLåMH tarife (od ponedeljka do petka, od 18.00 do 07.00 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih): 15,4 SIT/ min 
2EUDþXQDYDQMH���� sekundni interval.  
 
WAP 
Cene WAP-DQMD�VR�HQDNH�FHQDP�NOLFHY�]QRWUDM�6L�PRELORYHJD�RPUHåMD��NRW�MH�QDYHGHQR�]D�SRVDPH]QL�SDNHW�� 
 
Nespremenjene ostajajo cene mednarodnih klicev in SMS Oglasov. Cene klicev za pakete Business, Business Plus in Business 
6SHFLDO�RVWDMDMR�QHVSUHPHQMHQH��UDYQR�WDNR�PHVHþQH�QDURþQLQH�]D�SDNHWD�%XVLQHVV�3OXV�LQ�%XVLQHVV�6SHFLDO� 
 
6SUHPHPED�FHQ�VWRULWHY��QRYH�FHQH�VWRULWHY��ER�YHOMDOD�RG�YNOMXþQR����DYJXVWD������GDOMH� 
 

Si.mobil d.d., Ljubljana 
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Ob-74999
Družba Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana Črnuče, objavlja

dvig cen
v skladu z drugim odstavkom 2. člena Splošnih pogojev za uporabo storitev omrežja mobilne telefonije GSM 1800 družbe Western

Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana Črnuče in 3. odstavkom 74. člena Zakona
o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 30/2001):

Vse cene so v SIT in vključujejo 20% DDV. Cene pogovorov in klicev na
Glasovni Vega Meni so v SIT na minuto in vključujejo 20% DDV.
Klic v telefonski predal se obračuna kot klic znotraj domačega omrežja.
Klici se obračunavajo v 15-sekundnih intervalih.
Cene stopijo v veljavo 8 dan po tej objavi.
Cene veljajo za klice znotraj Slovenije

Western Wireless, d.o.o., Ljubljana
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Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 1341/03-221-3/2002 Ob-74990
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 45 vpiše politična stranka
Progresivna stranka, s skrajšanim imenom
Progresivci in kratico imena PS ter sede-
žem v Kropi, Kropa 13. Znak stranke je
sestavljen iz dveh velikih črk PS in imena
stranke z veliko začetnico: Progresivna
stranka. Legenda barv za grafično upodobi-
tev znaka progresivne stranke je: kratica
velike črke P je v modri barvi, kratica velike
črke S je v oker barvi, besedi Progresivna
stranka sta v črni barvi.

Kot zastopnik politične stranke Progre-
sivne stranke se v register političnih strank
vpiše Anton Podgoršek.

Matična številka politične stranke je:
1029835.

Legenda barv za grafično upodobitev
znaka:

– kratica velike črke P je v modri barvi,
– kratica velike črke S je v oker barvi,
– besedi Progresivna stranka sta v črni

barvi.
Grafična upodobitev znaka je v barvni in

črnobeli tehniki.

Št. 1341/03-221-3/2002 Ob-74760
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 40, kjer je vpisana Stranka
mladih Slovenije, s kratico imena SMS, vpi-
še sprememba statuta, sedeža, ki se spre-
meni iz: Tržaška 2, Ljubljana, v: Rimska
cesta 8, Ljubljana, ter znaka stranke. Znak
stranke je navidezni pravokotnik s stranica-
mi v razmerju 1 : 2,5 in je sestavljen tako,
da so na modri podlagi napisane bele male
tiskane črke – STRANKA MLADIH SLOVE-
NIJE, pod besedama “stranka mladih” je

kratica SMS napisana z velikimi tiskanimi
črkami, pri tem sta črki “S” modre in črka
“M” rdeče barve, pod kratico pa je elektron-
ski naslov stranke izpisan z modrimi malimi
tiskanimi črkami WWW.SMS.SI.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-12/94-10-3 Ob-74744
Neodvisni sindikat Keramix, s sede-

žem Volčja Draga 43/b, Volčja Draga,
katerega pravilnik sindikata podjetja je bil
sprejet v hrambo z odločbo upravnega or-
gana št. 013-12/94-1/Us dne 8. 7. 1994
in je bil vpisan v evidenco statutov sindika-
tov pod zaporedno št. 93, se z dnem 20. 6.
2002 izbriše iz evidence statutov sindika-
tov.

Št. 10403/00009/2002-002 Ob-74762
Statut Sindikata železničarjev Slove-

nije, Sindikalne enote vlakovnih odprav-
nikov in kretnikov Štajerske (SE VOKŠ),
s sedežem v Mariboru, Vodovodna 34, se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in soci-
alne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pod št. 157, dne 12. 7. 2002.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-36/2002-9 Ob-74902
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

18. 7. 2002 na podlagi četrtega odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omeje-
vanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/
1999; ZPOmK) in na podlagi priglasitve
koncentracije nakupa kabelsko razdelilne-
ga sistema Vir-Dob-Domžale s strani podje-
tja Telemach,  družba za komunikacij-
ske storitve d.o.o., Vojkova 74, Ljubljana,
izdal sklep o uvedbi postopka presoje skla-
dnosti koncentracije s pravili konkurence.
Podjetje Telemach bo z nakupom KRS Vir-
Dob-Domžale pomembno povečalo svoj ob-
stoječi kabelsko komunikacijski sistem. La-
stnik omrežja, ki hkrati preko njega nudi
tudi storitve, je v bistveno boljšem položaju
od svojih konkurentov na trgih nudenja teh
storitev. Koncentracija je podrejena določ-
bam ZPOmK in izkazuje resen sum glede
skladnosti s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varsto konkurence, Kot-
nikova 28, 1000, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošlje-
jo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Št. 8/7 Ob-75020
Uprava družbe Unitas armature d.d.,

Celovška 224, Ljubljana, objavlja, da je
dne 23. 7. 2002 predložila Okrožnemu so-
dišču v Ljubljani

delitveni načrt družbe.

Delitveni načrt je pregledal tudi nadzorni
svet družbe. Delničarje obveščamo, da bo
delitveni načrt in vsa z zakonom predpisana
dokumentacija v zvezi z oddelitvijo na vpo-
gled na sedežu družbe od 26. 7. 2002 do
27. 8. 2002. Uprava družbe bo delničarje
na seji skupščine obrazložila vsebino de-

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-74845
Na podlagi drugega odstavka 64.člena

Zakona o medijih objavljamo imena članov
organa upravljanja in nadzornega organa
Javnega zavoda RTV Slovenija (Kolodvor-
ska 2, Ljubljana):

Člani Sveta RTV Slovenija so:
mag. Janez Kocijančič– v.d. predsedni-

ka Sveta RTV Slovenija,
dr. Tone Ploj – namestnik predsednika

Sveta RTV Slovenija,
dr. Anton Jeglič, Jožef Jeraj, dr. Vladimir

Miheljak, Jože Osterman, Petra Škofic, Da-
rio Apollonio, Jožef Kocon, mag. Rudi Šeli-
go, Peter Kolšek, Mitja Bervar, Aleš Ber-
ger, Franček Rudolf, Peter Jančič, mag.
Aljoša Redžepovič, Stojan Binder, Marjan
Kovač, Marjan Sedmak, Srečko Čater, Slav-
ko Gegič, prof. dr. Hubert Požarnik, mag.
Rosvita Pesek, Milan Dekleva, Tom Zalaz-
nik.

Člani nadzornega odbora RTV Slovenija
so:

Nikola Damjanič – predsednik nadzor-
nega odbora RTV Slovenija

dr. Alja Brglez, dr. Tomaž Kalin, Alfred
Killer, Alfred Šarlah, Rajko Gerič, Marjeta
Keršič – Svetel.
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litvenega načrta in jih seznanila z vsemi
bistvenimi spremembami premoženja od se-
stave delitvenega načrta do seje skupščine.

Istočasno na podlagi 516. člena Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe Uni-
tas armature d.d., Ljubljana in uprava družbe
Kovina d.d., Šmartno pri Litiji, Grmaška ce-
sta 3, obveščata, da sta dne 23. 7. 2002
Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložili po-
godbo o spojitvi, skupaj z Poročili o reviziji
spojitve prevzetih družb Unitas d.d., Ljublja-
na in Kovina d.d., Šmartno pri Litiji, z usta-
novitvijo nove prevzemne družbe.

Sklepe o soglasju k spojitvi bodo delni-
čarji obeh prevzetih družb obravnavali vsa-
ka na svoji skupščini dne 27. 8. 2002 in
28. 8. 2002.

Vsi delničarji obeh prevzetih družb, lah-
ko v mesecu dni od objave tega obvestila
ogledajo vse gradivo o spojitvi, opredeljeno
v 516. členu Zakona o gospodarskih dru-
žbah, v tajništvu na sedežu družbe, v kateri
imajo delnice, in sicer vsak delovni dan med
10. in 14. uro.

Unitas armature, d.d., Ljubljana
uprava

Kovina, d.d., Šmartno pri Litiji
uprava

Ob-74671
Uprava družbe CP Ptuj d.d. obvešča del-

ničarje družbe, da je po določilih ZGD dne
22. 7. 2002 sodnemu registru Okrožnega
sodišča na Ptuju, Krempljeva ul. 7, 2250
Ptuj predložila

pogodbo o pripojitvi

družbe Tipkal d.o.o., Osojnikova cesta
3, 2250 Ptuj. Delničarji imajo pravico vpo-
gleda v pripojitveno dokumentacijo, ki je na
sedežu Uprave družbe CP Ptuj, d.d., Za-
grebška cesta 49/a, Ptuj (kontaktna oseba
Brigita Štebih – poslovna sekretarka uprave
družbe) v skladu z 516. členom ZGD.

uprava CP Ptuj d.d.
Ferdo Veingerl, gradb. inž.

predsednik uprave

Št. 276 Ob-74774
Obvestilo delničarjem Intes d.d.

Uprava  družbe Intes d.d., v skladu z
določili 62. in 66. člena Zakona o trgu vre-
dnostnih papirjev obvešča delničarje, da bo
na skupščini  družbe, ki bo sklicana za torek
27. 8. 2002 ob 13. uri, predlagala v obrav-
navo in sprejem predlog sklepov za pripoji-
tev  družbe Žito Mlini d.o.o. k  družbi Intes
Mlin in testenine d.d..

Uprava  družbe Intes d.d., je predložila
pristojnemu Okrožnemu sodišču v Maribo-
ru, dne 19. 7. 2002 pogodbo o pripojitvi, ki
jo je pred tem pregledal nadzorni  družbe in
pripojitveni revizor.

Na sedežu  družbe Intes d.d. Meljska
cesta 19, bo od dne sklica skupščine  druž-
be 26. 7. 2002 do dne 27. 8. 2002 med
9. in 12. uro, na razpolago naslednje gradi-
vo: pogodba o pripojitvi, letni obračun in
poročilo o stanju  družbe Intes d.d. in  druž-
be Žito Mlini d.o.o. za poslovno leto 2000,
1999, 1998, revidirano letno poročilo  druž-
be Intes d.d. in  družbe Žito Mlini d.d. za
leto 2001, vmesne bilance stanja teh družb
na dan zaključka zadnjega trimesečja pred

sklenitvijo pogodbe o pripojitvi, poročilo up-
rav navedenih družb o pripojitvi, revizijsko
poročilo o pripojitvi, poročilo nadzornega
sveta  družbe Intes d.d. v skladu s 516.
členom ZGD.

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. člen ZGD.

Intes Mlin in testenine d.d., Maribor
uprava

Janez Klenovšek

Ob-75032

Vabilo k dajanju ponudb za nakup
delnic  družbe Turističnega podjetja

Alpinum, d.d. Bohinjsko jezero

Na podlagi sklepa nadzornega sveta z
dne 17. 7. 2002 Sklada TNP objavljamo
namero o prodaji delnic navedene  družbe:

1. Predmet prodaje je skupno 13.828
delnic, kar predstavlja 17,8% osnovnega
kapitala  družbe: Turistično podjetje Alpi-
num, d.d. Bohinjsko jezero.

2. Izhodišča za sestavo ponudbe.
Prodajalec bo obravnaval ponudbe, ki

bodo vsebovale najmanj naslednje pogoje:
– predmet prodaje: skupno 13.828 del-

nic  družbe Alpinum, d.d. Bohinjsko jezero,
– izhodiščna cena: najmanj 11.000,00

SIT za delnico,
ponujena cena za delnico mora biti

izražena s točno določenim tolarskim zne-
skom ne glede na obliko plačila,

ponudbe, v katerih bi bila ponujena
cena za odkup delnic vezana na ceno, ki jo
ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bo-
do štele za popolne in ne bodo obravnava-
ne,

– rok plačila: prvi avans 15 dni od dneva
podpisa pogodbe, ostalo pa postopoma do
konca leta,

– prenos lastništva delnic: z dnem po-
ravnave vseh obveznosti,

– stroški: vsi stroški izvedbe pogodbe in
prenosa bremenijo kupca,

– jamčevanje: prodajalca ne jamčita za
stvarne in pravne napake na predmetu pro-
daje.

3. Rok za oddajo ponudbe.
Ponudbe je potrebno nasloviti na Sklad

za razvoj TNP, Kotnikova 28, Ljubljana,
v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj –

Alpinum“.
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo

prispele na sedež Sklad za razvoj TNP, Kot-
nikova 28, Ljubljana, najkasneje v petek,
9. 8. 2002 do 12. ure.

Javno odpiranje prispelih ponudb bo
9. 8. 2002 na sedežu sklada ob 13. uri.

4. Izbira ponudnika in sklenitev pogod-
be.

Za sklenitev pogodbe bo izbran ponu-
dnik, ki bo ponudil praviloma najvišjo ceno,
ob izpolnjevanju ostalih osnovnih pogojev iz
tega vabila in bo prevzel funkcijo strateške-
ga partnerja pri razvoju turistične dejavnosti
območja Bohinja.

V primeru, da bo ponudb z enako ceno
več, bo izbran ponudnik, ki bo v ponudbi s
svojo vlogo najbolje predstavil sodelovanje
v partnerstvu za razvoj tega območja.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni pi-
smeno.

Prodajalec na podlagi tega vabila ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in naku-
pu delnic z najugodnejšim oziroma katerim-
koli ponudnikom.

Prodajalec posreduje KDD nalog za
preknjižbo delnic na kupca, v treh delovnih
dneh od plačila celotne kupnine.

Sklad za razvoj TNP, d.d.
direktor

Jože Resman

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Št. 82034 Ob-74881
Skladno z določili 454. člena Zakona o

gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
edinega družbenika zapisanega v notarskem
zapisu opr. št. SV 1428/02 z dne 20. 6.
2002, direktor družbe GDV d.o.o., Tbilisij-
ska 81, 1000 Ljubljana, vpisane v sodni re-
gister Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vl.
št. 12203300 in mat. št. 5742137, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša

170,916.725,23 SIT se zmanjša za znesek
155,916.725,23 SIT, tako da znaša novi
osnovni kapital po zmanjšanju 15,000.000
SIT.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

GDV d.o.o., Tbilisijska 81, Ljubljana
direktor

Ob-74882
Skladno z določilom 454. člena Zakona

o gospodarskih  družba in na podlagi dolo-
čil 437. člena Zakona o gospodarskih  druž-
bah pod 6. točko dnevnega reda sprejetih
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 objavlja:

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
zmanjša za 5,550.000 SIT, kar je enako
nominalni vrednosti poslovnih deležev  druž-
benikov, ki izstopajo; tako, da novi osnovni
kapital  družbe znaša 49,240.000 SIT.

Osnovi kapital  družbe se zmanjša tako,
da se  družbenikom sorazmerno z njihovimi
poslovnimi deleži v strukturi osnovnega kapi-
tala  družbe izvrši izplačilo sporazumno do-
govorjene višine vrednosti njihovih poslovnih
deležev v 8 dneh po vpisu zmanjšanja osnov-
nega 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
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Ob-74883
Na podlagi 437. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in ob smiselni uporabi do-
ločila 454. člena Zakona o gospodarskih
družbah poslovodja  družbe Livarna Ravne
podjetje za proizvodnjo in prodajo jeklolitin
in modelov d.o.o. (v nadaljevanju: Livarna
Ravne d.o.o.), s sedežem na Ravnah na
Koroškem, Koroška cesta 14, ki je vpisana
v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, št. vložka 1/09620/00,
objavlja na seji skupščine  družbe Livarna
Ravne d.o.o. z dne 16. 7.  1999 sprejeti

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe Livarna Ravne d.o.o.
Osnovni kapital  družbe Livarna Ravne

d.o.o. se od dosedanjih 10,000.000 SIT
zmanjša za znesek 5,000.000 SIT, tako
da po izvršenem zmanjšanju osnovni kapi-
tal  družbe Livarna Ravne d.o.o. znaša
5,000.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de zaradi izstopa  družbenikov SŽ-Armature
Muta, Ravne d.o.o., Kremljak Zvonka, Se-
nica Kristijana, Porčnik Irene, Oto Ivana in
Krof Pavline iz  družbe Livarna Ravne d.o.o.

Poslovodja  družbe Livarna Ravne d.o.o.
poziva vse upnike, da se zglasijo pri  družbi
in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Livarna Ravne d.o.o.
poslovodja  družbe

Ob-74962
Družbenika družbe z omejeno odgovor-

nostjo Oblikovina – Biro Line, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Domžale, ki je vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko
registrskega vložka 1/19858/00, je na
skupščini dne 19. 6. 2002 sprejela

sklep
o znižanju osnovnega kapitala

od 134,485.504 SIT na 4,000.000 SIT.
Direktor družbe v skladu s 454. členom

ZGD poziva upnike, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala po navedenem sklepu.
Družba bo upnikom, ki z zmanjšanjem
osnovnega kapitala ne bodo soglašali, po-
ravnala zahtevke ali pa jim bo zagotovila
ustrezno varščino.
Oblikovina – Biro Line, d.o.o., Domžale

direktor: Tomo Pavlič

Ob-74968
Družba Bohor Žaga in furnirnica, d.o.o.,

Šentjur, Leona Dobrotinška 9, vpisana v so-
dni register Okrožnega sodišča v Celju pod
št. registrskega vložka 1/01866/00, je na
seji skupščine dne 16. 4. 2002 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
na podlagi katerega se je osnovni kapital

družbe, ki je doslej znašal 263,067.000
SIT, zmanjšal za 52,001.420 SIT, tako da
po novem znaša 211,065.580 SIT.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.

Bohor, d.o.o., Šentjur
uprava

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

Ob-75059
Pri sklicu skupščine  družbe DZS, založ-

ništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
62-63 z dne 19. 7. 2002, je prišlo do napa-
ke, in sicer v navedbi dneva skupščine. Se-
ja skupščine bo v četrtek, 22. 8. 2002 in
ne v ponedeljek, 22. 8. 2002, kot je bilo
prvotno objavljeno.

DZS, d.d., Ljubljana

Ob-74602
Na podlagi 43. člena statuta  družbe

Elektro Primorska, Javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., uprava skli-
cuje

5. skupščino  družbe
Elektro Primorska, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 13. uri,
na sedežu  družbe v Novi Gorici, Erjavčeva
22 (velika sejna soba – pritličje), z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,
– verifikacijska komisija v sestavi:

– predsednica: Nives Pipan,
– preštevalki glasov: Boža Petrovčič,

Katja Golob.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Eva Lučovnik.
2. Sprememba dejavnosti  družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta  družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost  družbe se uskladi z Ured-

bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Dejavnost  družbe se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi:

– E/40.132 Trgovanje z električno ener-
gijo,

– K/74.130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja,

– K/74.400 Oglaševanje.
c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-

tve statuta  družbe in čistopis statuta  druž-
be.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev po-
slovnika o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve ter čistopis
poslovnika o delu skupščine.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih  družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: 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 upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico upravi  družbe in čla-
nom nadzornega sveta  družbe za leto
2001.

5. Sprejem Temeljev poslovne politike
družbe Elektro Primorska, d.d., za leto
2002.

Uprava predlaga skupščini, da ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme Temelje
poslovne politike  družbe Elektro Primor-
ska, d.d., za leto 2002 v predloženem be-
sedilu.

6. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se je dosedanjim članom nadzornega sveta
Francu Beravsu, Pavlu Krumenakerju, Bran-
ku Terčonu in Rafaelu Mavriju dne 29. 6.
2002 iztekel mandat, skupščina izvoli nove
člane nadzornega sveta, predstavnike del-
ničarjev za naslednje mandatno obdobje.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko  družbo za leto 2002 skupščina
imenuje  družbo Deloitte&Touche, revizija,
d.o.o., Dunajska 9,Ljubljana.

8. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzor-
nega sveta  družbe.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sejnina za predsednika
nadzornega sveta znaša 35%, za člane
nadzornega sveta pa 25% povprečne me-
sečne plače v dejavnosti, v katero sodi
družba, vendar največ v višini 80.000 SIT
bruto za predsednika in 57.140 SIT bruto
za člane.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, 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
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vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, se skliče nova seja
skupščine z istim dnevnim redom, na kateri
se veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
direktor

David Valentinčič

Ob-74603
Direktor Pooblaščene investicijske  druž-

be Krona Senior d.d., na podlagi Zakona o
gospodarskih  družbah, Zakona o investicij-
skih skladih in  družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke Statuta pooblaščene
investicijske  družbe Krona Senior d.d.,
Ljubljana, sklicuje

9. sejo skupščine,
ki bo dne 29. 8. 2002 ob 9.30, v Jako-

pičevi dvorani ZZZS, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine Stanka Hvaleta  in preštevalki gla-
sov Matejo Puklek in Darjo Oven Kolenc.
Seji prisostvuje notarka Nada Kumar.

3. Potrditev letnega poročila o poslova-
nju  družbe za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za leto 2001 z
revidiranimi finančnimi izkazi.

4. Pokrivanje izgub za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se nepokrita izguba, izka-
zana z zaključnim računom za leto 2001, v
nominalnem znesku 271,333.888,50 SIT,
pokrije iz revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala. Hkrati se v breme reva-
lorizacijskega popravka osnovnega kapitala
pokriva tudi pripadajoča revalorizacija izgu-
be, oblikovana po stanju na dan sprejema
tega sklepa.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-
zornemu svetu v skladu s členom 282/a
ZGD podeli razrešnico za delo v letu 2001.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina  družbe sprejme sklep, da
se za revidiranje računovodskih izkazov za
poslovno leto 2002 imenuje  družbo KPMG
Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poo-

blaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s 10.4.2. točko Statuta
Pooblaščene investicijske  družbe Krona
Senior d.d., pisno prijavijo  družbi vsaj tri
dni pred sejo skupščine. Prijave in poobla-
stila naj na sedež  družbe prispejo najka-
sneje do 26. 8. 2002. Skladno s 10.1.

točko Statuta Pooblaščene investicijske
družbe Krona Senior d.d., število glasov po-
sameznega delničarja določajo glasovi del-
nic, ki so po evidenci v delniški knjigi v
njihovi lasti 10 dni pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skup-
ščine eno uro pred pričetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem  družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske  družbe Krona
Senior d.d., Štefanova 13a, Ljubljana, med
10. in 12. uro.

PID Krona Senior d.d.
direktor

Jože Tepina

Ob-74604
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih  družbah in 14. točke statuta delni-
ške  družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov Gra-
dec uprava  družbe sklicuje

5. redno skupščino
delniške  družbe Hoja Mobiles, d.d.,

Polhov Gradec,
ki bo v četrtek, 29. avgusta 2002 ob 14.

uri na sedežu  družbe, Pristava 16a, Polhov
Gradec.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine imenuje Darino Bi-
zant, za preštevalki glasov pa Minejo Bozo-
vičar in Kitko Kozjek. Skupščini bo pri-
sostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001 s poročilom nadzornega sveta o spre-
jemu letnega poročila in revizijskega poro-
čila.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2001 s
poročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila in revizijskega poročila.

3. Ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička za leto 2001 po predlogu uprave in
nadzornega sveta ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega

dobička
Bilančni dobiček, ki znaša

9,181.781,73 SIT in predstavlja čisti dobi-
ček poslovnega leta 2001 ostane v celoti
nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu

Skupščina  družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v po-
slovnem letu 2001.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopnih iz-
jav skupščina razrešuje dva člana nadzor-
nega sveta: Oblak Franca in Hajdinjak Ciri-
la. Za dva nova člana nadzornega sveta se
za mandatno obdobje 4 let imenujeta Lucija
Habjan in Aleksander Jakorin. Mandat novi-
ma članoma začne teči z dnem imenovanja
na skupščini.

Za novo mandatno obdobje 4 let se z
dnem 20. 11. 2002 za člana nadzornega
sveta ponovno imenuje Plantarič Miloš.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščenega revizorja za po-
slovno leto 2002 imenuje revizijska  družba
RIPRO d.o.o., Efenkova 61, Velenje.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu  druž-
be vsak delovni dan od objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavijo na sedežu  družbe.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob objavlje-
ni uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic iste-
ga dne ob 15. uri in v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Hoja Mobiles, d.d.,
predsednik uprave

Dušan Marinič, univ. dipl. inž. les.

Ob-74606
Na podlagi določila 7.3. točke Statuta

delniške  družbe Belvedere, d.d., uprava
delniške  družbe sklicuje

redno sejo skupščine
delniške  družbe Belvedere, d.d.,
ki bo v torek, dne 27. 8. 2002, s pričet-

kom ob 12. uri v prostorih Hotela Marina v
Izoli, Veliki trg št. 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, določitev preštevalcev
glasov, imenovanje notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika.

Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se izvoli

Radovana Šuca.
b) Za preštevalki glasov se imenujeta Ta-

tjana Peterlin in Danijela Rondič.
c) Za sestavo notarskega zapisnika skup-

ščine se določi notarka Mojca Tavčar Pa-
sar, iz Pirana, Bolniška ulica 1.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve let-
nega poročila za leto 2001.

3. Odločanje o nagradi za upravo in nad-
zorni svet.

Predlog sklepa: direktorju se izplača na-
grada za delovno uspešnost in sicer uspe-
šno delo v letu 2001 v znesku 990.000 SIT
bruto.

Predsedniku in članoma nadzornega
sveta se izplača nagrada za uspešno delo v
letu 2001 v skupnem znesku 990.000 SIT
bruto.

4. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička  družbe leta 2001 in o podelitvi razre-
šnice direktorju in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček  druž-
be iz leta 2001 v višini 33,129.896,10 SIT
ostane nerazporejen.

Podeli se razrešnica direktorju.
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Podeli se razrešnica nadzornemu svetu.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: predsednik in člani nad-

zornega sveta se razrešijo.
6. Sprejem sklepa o preoblikovanju del-

niške  družbe Belvedere, hotelsko in turi-
stično podjetje, d.d. v,  družbo z omejeno
odgovornostjo

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pre-
oblikovanju delniške  družbe Belvedere, ho-
telsko in turistično podjetje, d.d. v  družbo z
omejeno odgovornostjo.

7. Sprejem Akta  družbe z omejeno od-
govornostjo Belvedere, hoteli, d.o.o. v pre-
čiščenem besedilu

Predlog sklepa: sprejme se Akt  družbe
z omejeno odgovornostjo Belvedere, hote-
li, d.o.o. v prečiščenem besedilu.

Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za torek, dne 27. avgusta 2002 s
pričetkom ob 12. uri. Če ob prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine določi za torek, dne 27. av-
gusta 2002 ob 13. uri. Na ponovnem zase-
danju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta od 11. ure, to
je eno uro pred uradnim pričetkom seje
skupščine do pričetka seje skupščine. Gla-
sovnice se bodo delile udeleženim delni-
čarjem, zastopnikom ali pooblaščencem do
pričetka seje skupščine pod spodaj nave-
denimi pogoji.

Pogoji udeležbe na seji skupščine: skup-
ščine redne seje skupščine delniške  druž-
be Belvedere, d.d., se lahko udeležijo vsi
delničarji, v korist katerih delnice delniške
družbe so vknjižene na računu vrednostnih
papirjev, ki se vodi pri Klirinški depotni  druž-
bi (KDD), zakoniti zastopniki oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob
predložitvi dokazov o zakonitem zastopa-
nju.

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 pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje
pooblastilo za mladoletnega delničarja, mo-
ra pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti
zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva
je to skrbnik ob predložitvi privolitve pristoj-
nega Centra za socialno delo.

Gradiva: gradiva ter predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda in
predlog sprememb in dopolnitev statuta del-
niške  družbe so na vpogled na sedežu
družbe v Hotelu Marina v Izoli, Veliki trg
št. 11, v času od 26. 7. 2002 dalje vsak
delovni dan od 9. do 12. ure po telefonu
številka 05/66-04-404; za dajanje podat-
kov je odgovorna uprava  družbe.

Belvedere, d.d., Izola
uprava  družbe

Št. 40-181/9 Ob-74608
Na podlagi statuta delniške  družbe Ce-

stno podjetje Kranj,  družba za vzdrže-
vanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska ce-
sta 20, Kranj, sklicuje

4. skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 2002 ob 13. uri na

sedežu  družbe, Jezerska cesta 20, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklep-

čnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Dušo Trobec Bučan.

2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in revidiranih računovod-
skih izkazov za leto 2001 ter poročila nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo in revidirane računovodske iz-
kaze za leto 2001 in se seznani s poročilom
nadzornega sveta.

3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o uporabi bilančnega do-
bička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se bilančni dobiček v skupni
vrednosti 185,319.123,79 SIT uporabi:

– bilančni dobiček v vrednosti
117,453.183,79 SIT, se namenja uporabi
v naslednjih poslovnih letih,

– bilančni dobiček v vrednosti
67,865.940 SIT, uporabi za izplačilo divi-
dend.

Vrednost dividende na delnico znaša
180 SIT bruto in pripada imetnikom delnic
vpisanih v KDD najmanj dva dni po dnevu
zasedanja skupščine. Dividenda ne pripada
lastnim delnicam. Izplačilo dividend se opra-
vi najkasneje v 60 dneh po sprejemu tega
sklepa.

Upravi in nadzornemu svetu se s spreje-
mom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odo-
bri njuno delo v poslovnem leto 2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta  družbe po predlo-
gu uprave.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
revizijsko  družbo DR CILJ, d.o.o. iz Ljublja-
ne.

Predlogi sklepov skupščine po tem dnev-
nem redu, predlog sprememb in dopolnitev
statuta  družbe ter letno poročilo, so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu  družbe Jezer-
ska cesta 20, Kranj, dan po objavi zasedanja
skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež  družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 14 uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Cestno podjetje Kranj,
 družba za vzdrževanje in

gradnjo cest, d.d.,
uprava

Ob-74609
Na podlagi 7.3. člena statuta  družbe

Aluminij Oprema d.d., Komen 129a, sklicu-
je uprava  družbe

6. skupščino
 družbe Aluminij Oprema d.d.

ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 13. uri, v
prostorih  družbe Aluminij Oprema d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izvoli se delovna telesa skupščine, in
sicer:

– predsednica skupščine: Marta Turk,
– preštevalki glasov: Leonida Kosmina,

Majda Jazbec.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notarja Milana Mesarja.
2. Predstavitev letnega poročila za leto

2001, revizijskega poročila k letnemu poro-
čilu, pisnega poročila nadzornega sveta,
ugotovitev in uporaba bilančnega dobička,
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa sklepa uprave in nadzor-
nega sveta:

2.1. Bilančni dobiček za leto 2001 v
višini 38,251.428,37 SIT, ki zajema prene-
seni čisti dobiček iz preteklih let in čisti
dobiček poslovnega leta 2001, ostane ne-
razporejen in bo predmet odločanja v pri-
hodnjih letih.

Uporaba bilančnega dobička se eviden-
tira v poslovnih knjigah  družbe na dan 1. 1.
2002.

2.2. V skladu z 282.a členom Zakona o
gospodarskih  družbah skupščina potrjuje
in odobri delo direktorja in nadzornega sve-
ta v poslovnem letu 2001 in jima podeljuje
razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja računovodskih izkazov Aluminij Opre-
ma d.d., za poslovno leto 2002 se imenuje
revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o., Neu-
bergerjeva 39, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi po-
oblaščenci, če pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo  družbi do
vključno 26. 8. 2002. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu  družbe.

Glasovalne pravice na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji (sami ali po svo-
jem pooblaščencu oziroma zakonitem za-
stopniku), ki bodo na dan 20. 8. 2002 kot
lastniki delnic vknjiženi pri KDD in ki se bo-
do najkasneje do vključno 26. 8. 2002 pi-
sno prijavili tako, da njihova prijava prispe
na sedež  družbe tega dne.
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Udeleženci prijavijo svoj prihod na zase-
danje vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine,kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovalna sredstva.

Delničarji,zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkaže-
jo z osebnim dokumentom,pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda z razumno
obrazložitvijo naj delničarji sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna,bo ponovno zasedanje skupščine
uro za prvim sklicem z enakim dnevnim re-
dom.V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v kadrovskem sektorju, vsak delavnik
od 12. do 14. ure, od dneva objave dnevne-
ga reda do vključno zasedanja skupščine.

Aluminij Oprema d.d.
direktor

Damjan Grmek

Ob-74615
Uprava Iskre Tele d.d., Ljubljana, Sav-

ska cesta 3, sklicuje na podlagi Zakona o
gospodarskih  družbah in statuta  družbe

8. skupščino
Iskre Tele d.d., Ljubljana,

Savska cesta 3,
ki bo v sredo, 4. 9. 2002 ob 12. uri, na

sedežu  družbe v Ljubljani, Savska cesta 3,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter imenovanje
predsednika skupščine in dveh prešteval-
cev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Draga Gorenca. Za prešte-
valki glasov se imenuje Brigito Mencin in
Jasno Poje. Ugotovi se prisotnost vabljene
notarke Marine Ružič-Tratnik.

2. Obravnava letnega poročila uprave o
poslovanju  družbe za leto 2001 z revizij-
skim poročilom in poročila nadzornega sve-
ta o preveritvi revidiranega letnega poročila.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom o poslovanju  družbe za
leto 2001, z revizijskim poročilom in poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi revidi-
ranega letnega poročila.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: odobri se delo uprave
družbe in nadzornega sveta za leto 2001
ter se jima podeli razrešnico.

4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2002.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2002 se imenuje
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
c.21, Ljubljana.

5. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina  družbe dolo-
či nagrade za delo v nadzornem svetu v
višini:

– 60.000 SIT neto /sejo za predsedni-
ka,

– 40.000 SIT neto/sejo za člane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvo
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila, če niso shranjena
na sedežu  družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine pozivamo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja zglasijo v sprejem-
ni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prejeli glasovalne lističe, ki bodo
služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Če v prvem sklicu sklepčnost ni zagotov-
ljena, se nova seja skupščine z istim dnev-
nim redom izvede naslednji dan ob isti uri in
na istem kraju (drugi sklic), kjer se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Celoviti predlogi sklepov in gradiv so del-
ničarjem na vpogled v tajništvu Iskre Tele,
Ljubljana, Savska cesta. 3, deset delovnih
dni pred zasedanjem skupščine, med 9. in
12. uro.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda z obraz-
ložitvijo pošljejo priporočeno po pošti, v 7
dneh po objavi sklica, na naslov  družbe.

Iskra Tela d.d., Ljubljana
uprava

Ob-74616
Uprava  družbe IMP Telekom, Tovarna

telekomunikacijskih naprav d.d. Ljubljana,
Vojkova 58, sklicuje

5. redno skupščino
delniške  družbe IMP Telekom d.d.,
ki bo v torek, 27. 8. 2002 ob 13. uri, na

sedežu  družbe v Ljubljani, Vojkova cesta
58 (sejna soba v stari upravni stavbi – pritli-
čje).

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev delovnih organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Anton Marolt.

Za preštevalca glasov se imenujeta Jože
Pulko in Marjan Bitenc.

2. Seznanitev s predloženim letnim po-
ročilom o poslovanju  družbe v letu 2001 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s predloženim
letnim poročilom uprave o poslovanju  druž-
be v letu 2001, z mnenjem revizorja in po-
ročilom nadzornega sveta.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička na dan 31. 12. 2001 in podelitev
razrešnice upravi in članom nadzornega sve-
ta za leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta  družbe se bilančni dobiček na dan
31. 12. 2001 v višini 15,650.728,18 SIT
razporedi v preneseni dobiček  družbe.

3.2. Predsedniku in članom nadzornega
sveta se podeli razrešnica za poslovno leto
2001.

3.3. Upravi – glavnemu direktorju  druž-
be se podeli razrešnica za poslovno leto
2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be statuta  družbe IMP Telekom d.d., v pred-
laganem besedilu.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zara-

di poteka mandata dvema članoma nadzor-
nega sveta dne 26. 8. 2002 skupščina za
nove člane nadzornega sveta imenuje:

– Dušana Mitrovića,
– Aljaža Palčeca.
Mandat novoizvoljenih članov nadzorne-

ga sveta začne teči z dnem izvolitve.
6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na

predlog nadzornega sveta se za revizorja za
poslovno leto 2002 imenuje Revidicom
d.o.o. iz Maribora.

7. Vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delni-
ško knjigo vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni  družbi d.d., ali njihovi po-
oblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne pisno prijavijo upravi  družbe svojo ude-
ležbo na skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov EMŠO, oziroma firmo in sedež) poo-
blastitelja in pooblaščenca ter podpis poo-
blastitelja. Pooblastila morajo biti na sedežu
družbe prav tako najkasneje 3 dni pred
skupščino. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci glasujejo na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne, to je v torek, 27. avgusta ob 14. uri,
v isti dvorani. Skupščina delničarjev bo ta-
krat veljavno odločila, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vpisu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Gradivo za skupščino bo na vpogled od
27. 7. 2002 dalje, vsak delovni dan od 10.
do 14. ure, na sedežu  družbe v Ljubljani,
Vojkova cesta 58.

IMP Telekom d.d.
glavni direktor
Marjan Dimec

Št. 350 Ob-74617
Na podlagi 47. člena Statuta  družbe

HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d. in na pod-
lagi 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah uprava HTP Gorenjka Kranjska Go-
ra d.d., v soglasju z nadzornim svetom  druž-
be sklicuje
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4. redno skupščino
delniške  družbe HTP Gorenjka

Kranjska Gora d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 12.30, v

sejni sobi hotela Larix, Borovška 99, Kranj-
ska Gora.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skup-

ščine se izvolijo: za predsednika – Florijan
Velikajne, za preštevalca glasov –Gregor
Kozamernik, za zapisnikarja Irena Plavčak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka Na-
da Svetina.

2. Seznanitev z letnim poročilom  druž-
be HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d., za
poslovno leto 2001 in poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za po-
slovno leto 2001 skupaj s stališčem nad-
zornega sveta do revizijskega poročila za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom  družbe HTP Gorenjka
Kranjska Gora d.d., za poslovno leto 2001,
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2001, s
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2001
in potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička za leto 2001 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepov:
3.1 Ugotovitev bilančnega dobička
Na dan 31. 12. 2001 znaša bilančni

dobiček  družbe HTP Gorenjka Kranjska
Gora d.d. in je sestavljen iz

– čistega dobička za poslovno leto 2001
– 162.000 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz prete-
klih let – 380.000 SIT.

3.2. Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček  družbe HTP Gorenjka

Kranjska Gora d.d., na dan 31. 12. 2001
se ne razporedi.

3.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu

Skupščina upravi in nadzornemu svetu v
skladu s členom 282/a ZGD podeli razre-
šnico za delo v poslovnem letu 2001.

4. Obravnava predloga in sklepanje o
razrešitvi in imenovanju člana nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: razreši se član nadzor-
nega sveta Niko Trošt.

Za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Silvan Križman.

Mandat novemu članu začne teči z dnem
imenovanja na skupščini  družbe, izteče pa
se sočasno z iztekom mandata ostalima dve-
ma članoma.

5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2002 se na predlog uprave in nadzor-
nega sveta izbere revizijska  družba KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 12.30. Če na

prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti

dan, 29. 8. 2002 ob 13.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo upravi najkasneje tri
dni pred skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Hotelu Larix, Borovška 99, Kranj-
ska Gora, vsak delovni dan od objave sklica
naprej, in sicer od 9. do 12. ure.

HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d.
Marjana Novak, uprava  družbe

Ob-74618
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in točke 8.2.3. statuta del-
niške  družbe Konfekcija Mont Kozje, d.d.,
Kozje 8, 3260 Kozje, sklicujem

7. redno skupščino,
ki bo v petek, 30. 8. 2002 ob 9. uri, na

sedežu  družbe Kozje 8 z naslednjim dnev-
nim redom:

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa I/1: ugotovi se sklep-
čnost skupščine. Izvolijo se predlagani or-
gani skupščine: za predsednika skupščine
se izvoli Boris Brecelj, za preštevalca gla-
sov pa Marjeta Žižek in Milena Grobelšek.
Skupščinski zapisnik vodi notar Pavel Rojs.

II. Potrditev predlaganega dnevnega re-
da.

Predlog sklepa II/1: potrdi se dnevni red
skupščine.

III. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave  družbe z revidiranimi računovod-
skimi izkazi  družbe za leto 2001.

Predlog sklepa III/1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme letno poročilo uprave
družbe z revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za leto 2001.

IV. Odločanje o kritju izgube za leto 2001
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa IV/1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme sklep, da se v zaključ-
nem računu za leto 2001 ugotovljena izgu-
ba v višini 114,235.373,86 SIT delno po-
krije iz rezerv  družbe, in sicer v višini
94,564.097,38 SIT.

Predlog sklepa IV/2: v skladu z 282.a
členom Zakona o gospodarskih  družbah
skupščina potrjuje in odobri delo upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2001 in
jima podeljuje razrešnico.

V. Imenovanje revizorja  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa V/1: na predlog nadzor-
nega sveta, skupščina sprejme sklep, da se
za revizorja  družbe za leto 2002 imenuje
revizijska  družba Podboršek, d.o.o.

VI. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa VI/1: članom nadzorne-
ga sveta se določi sejnina v neto višini

30.000 SIT, predsedniku nadzornega sve-
ta 45.000 SIT in podpredsedniku 40.000
SIT, za vsako udeležbo na seji. Višini potnih
stroškov, nastalih zaradi udeležbe na seji,
se prizna v višini, ki jo določa Uredba o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju dav-
čne osnove priznajo kot odhodek. Tako do-
ločena višina sejnin in dejanski potni stroški
se izplačajo članom nadzornega sveta za
vse udeležbe na sejah od 1. 1. 2002 dalje.

Gradivo, ki je predmet obravnave in odlo-
čanja na skupščini, je vsem delničarjem na
vpogled pri upravi  družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
posredovani v pisni obliki in obrazloženi ter
oddani v 7 dneh po objavi sklica.

Na skupščini lahko glasujejo tisti delni-
čarji in s takšnim številom glasov, kot jih
izkazuje izpis imetnikov delnic, ki ga izda
Klirinško depotna  družba na dan 23. 8.
2002. Delničarji, ki se osebno udeležijo
skupščine in glasovanja, morajo svojo ude-
ležbo prijaviti na sedežu  družbe v pisni
obliki vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. V istem času morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tudi pooblaščenci in izro-
čiti pooblastila delničarjev. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne uro kasneje, to je ob 10. uri, v istih
prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupšči-
na odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Konfekcija Mont Kozje, d.d., Kozje
direktorica

Dušanka Pavčnik

Št. 50/100 Ob-74620
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper, Istrska cesta 55, sklicujem

skupščino delničarjev,
ki bo dne 30. 8. 2002 ob 13. uri, na

sedežu  družbe dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklep-

čnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Franc Kosi. Za preštevalki
glasov se izvolita Miranda Rijavec in Milena
Jankovič. Na skupščini bo prisotna notarka
Nevenka Kovačič.

2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in revidiranih računovod-
skih izkazov za leto 2001 ter poročila nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo in revidirane računovodske iz-
kaze za leto 2001 in se seznani s poročilom
nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata naslednjo uporabo bilančnega
dobička:

– bilančni dobiček iz leta 2001 v vred-
nosti 60,359.278,85 SIT, se razporedi v
rezerve za nakup lastnih delnic,

– bilančni dobiček preteklih let v vredno-
sti 18,661.822,74 SIT, se namenja upora-
bi v naslednjih poslovnih letih,

– bilančni dobiček iz leta 1999 v vre-
dnosti 5,000.000 SIT, uporabi za izplačilo
dividend in nagrado nadzornemu svetu.
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Vrednost dividende na delnico znaša
500 SIT bruto in pripada imetnikom delnic
vpisanih v delniško knjigo na dan sprejema
sklepa skupščine.

Dividenda ne pripada lastnim delnicam.
Izplačilo dividend se opravi najkasneje v

60 dneh po sprejemu tega sklepa.
Upravo  družbe se pooblašča za nakup

lastnih delnic.
Upravi in nadzornemu svetu se s spreje-

mom sklepa o uporabi bilančnega dobička
podeli razrešnica s katero se potrdi in odo-
bri njuno delo v poslovnem letu 2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta  družbe.
5. Uskladitev zneskov sejnin in udeležba

na dobičku članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zneski sejnin članov

nadzornega sveta se uskladijo z dogovorje-
nimi kriteriji. Predsedniku nadzornega sveta
pripada sejnina v višini 55.000 SIT, članom
nadzornega sveta pa 45.000 SIT.

Član nadzornega sveta je udeležen na
dobičku  družbe v višini 5% bruto plače
direktorja za preteklo leto.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2002

se imenuje revizijsko  družbo DR CILJ,
d.o.o., iz Ljubljane.

Predlogi sklepov skupščine po tem dnev-
nem redu, sprememb in dopolnitev statuta
družbe, letno poročilo in poročilo nadzorne-
ga sveta, so delničarjem na vpogled v taj-
ništvu  družbe dan po objavi zasedanja skup-
ščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež  družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, z
istim dnevnim redom, ob 14. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Avtoplus, d.d., Koper
direktor  družbe

Ob-74621
Uprava  družbe Izoterm - Plama d.d.,

proizvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad,
vabi delničarje na

9. sejo skupščine
Izoterm - Plama, d.d., Podgrad,

ki bo dne 29. 8. 2002 ob 15. uri na
sedežu podjetja Podgrad 17, 6244 Pod-
grad.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov.
Uprava predlaga naslednji sklep: ugoto-

vi se sklepčnost skupščine. Za predsednika
skupščine se imenuje Borisa Perica, za
preštevalki glasov se imenuje Marto Vičič
Baša in Karmen Teofilović.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Aleksander Ternovec.

2. Predložitev revidiranega letnega po-
ročila  družbe za leto 2001 in poročila nad-
zornega sveta, uporaba bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom  družbe za leto 2001 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi re-
vidiranega letnega poročila.

2.2. Družba ni ugotovila bilančnega do-
bička, ker je čisti dobiček poslovnega leta
2001 v višini 11,070.156,46 SIT v celoti
razporedila za kritje izgub preteklih let.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu  družbe za leto
2001.

3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za pooblaščenega revizorja za pregled ra-
čunovodskih izkazov Izoterm - Plama za leto
2002 se imenuje revizijsko  družbo RFR
Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111, 1000
Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta in statuta v prečiščenem besedilu.

Uprava  družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagane spremembe
statuta v prečiščenem besedilu v predlagani
vsebini.

5. Odkup lastnih delnic.
Uprava  družbe ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta predlaga naslednji sklep:
skupščina  družbe pooblašča nadzorni svet,
da določi pogoje za odkup lastnih delnic v
skladu z zakonom.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in uveljavljajo glasovalno pravico na skup-
ščini, če so vpisani v delniško knjigo  druž-
be na dan 16. 8. 2002 oziroma, če so
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo
pisno pooblastilo. Pooblastila za zastopanje
na skupščini je potrebno dati v hrambo na
sedežu delniške  družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec naj najavi svojo ude-
ležbo na skupščini najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, se prijavijo v spre-
jemni pisarni skupščine uro pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter pre-
vzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini, in druga gradiva.

Celotno gradivo za skupščino je delničar-
jem na voljo na sedežu  družbe, v tajništvu
družbe, vsak delovnik od 12. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter more-
bitne nasprotne predloge pisno sporočijo
upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpoz-
neje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Izoterm - Plama, d.d., Podgrad
uprava  družbe

Gregor Kovač

Št. 03933 Ob-74628
Uprava  družbe na podlagi 7. člena sta-

tuta delniške  družbe GZL Geoprojekt, d.d.,
Letališka cesta 27, 1110 Ljubljana in 283.
člena ZGD sklicuje

5. redno sejo skupščine
GZL Geoprojekt, Podjetje za

geotehnična dela, d.d., Letališka cesta
27, Ljubljana,

ki bo dne 28. 8. 2002 ob 11. uri, na
sedežu  družbe in skupaj z nadzornim sve-
tom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta skupščini: ugotovi se sklepčnost skup-
ščine. Izvolijo se organi skupščine v predla-
gani sestavi:

– za predsedujočega se izvoli Jožeta
Tepino,

– za ugotavljanje sklepčnosti in prešte-
vanje glasov se izvoli Slavo Pertovt in Željka
Juga.

 Ugotovi se prisotnost vabljenega notar-
ja Andreja Škrka.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red 5.

skupščine  družbe GZL Geoprojekt, d.d., v
predloženem besedilu.

3. a) Seznanitev delničarjev z letnim po-
ročilom uprave o poslovanju  družbe za leto
2001 z mnenjem revizorja, mnenjem nad-
zorenga sveta k poročilu družbe za poslovno
leto 2001 in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

c) Potrditev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta skupščini:

b) Na dan 31. 12. 2001 znaša bilančni
dobiček  družbe 137,049.362,13 SIT in je
sestavljen iz čistega dobička za poslovno
leto 2001 v višini 141,422.291 SIT, ter
zmanjšan za pokrivanje izgube iz preteklih
let v višini 4,372.928,87 SIT. Bilančni dobi-
ček se prenese na kapitalske rezerve.

c) Skupščnina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta za poslovno le-
to 2001 ter jim podeli razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta skupščini: za revizijo računovodskih izka-
zov  družbe za poslovno leto 2002 se imenuje
družbo Constantia MT&D d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o predlogih po

posameznih točkah dnevnega reda.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino  družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe GZL Geoprojekt, d.d., Letališka ce-
sta 27, 1110 Ljubljana, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, od dneva objave do dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

razpravljajo delničarji, ki so do zadnjega dne
prijave na skupščino vpisani v delniški knjigi
pri KDD d.d., oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.
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Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku. Pisne prijave za udelež-
bo na skupščini oziroma pooblastilo za zasto-
panje mora biti deponirano na sedežu  družbe
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Poo-
blastila morajo biti pisna, prijavljena in izpol-
njena v skladu z ZOR, ZGD oziroma Zpre.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom, istega dne ob 11.30 na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

GZL Geoprojekt, d.d., Ljubljana
predsednik uprave:

Ivan Legen, univ. dipl. inž. rud.

Ob-74630
Na podlagi poglavja 7 Statuta  družbe

Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

7. skupščino delniške  družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko in
pnevmatiko,d.d., Koroška c. 57, 2366

Muta,
dne 29. 8. 2002, s pričetkom ob 13.

uri, v prostorih  družbe Hypos – Muta, d.d.,
Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-
tovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni
red. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarka Sonja Kralj iz Slovenj Grad-
ca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2001 z revizijskim poro-
čilom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme letno poročilo  družbe za leto 2001.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega

sveta skupščina sprejme sklep, da se bilan-
čni dobiček v višini 18,234.339,92 SIT upo-
rabi za:

– oblikovanje zakonskih rezerv (dobi-
ček iz leta 1998 v višini 10,508.955,60
SIT),

– oblikovanje zakonskih rezerv (dobi-
ček iz leta 2001 v višini 757.572,48 SIT),

– oblikovanje drugih rezerv iz dobič-
ka (dobiček iz leta 2000 v višini
6,967.811,84 SIT).

2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrju-
je in odobrava njuno delo v poslovnem letu
2001.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje poslovnih rezultatov za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije za leto 2002
imenuje revizijska hiša Loris, Revizija in stori-
tve d.o.o., Koroška c. 47, 2370 Dravograd.

5. Informacija in obravnava poslovanja v
letu 2002.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju  družbe v letu 2002.

6. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti

zasedanja skupščine, so dolžni svojo ude-
ležbo na skupščini sporočiti  družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o la-
stništvu delnic na sedežu  družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo ude-
ležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu  družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na skup-
ščino vsaj 30 minut pred začetkom njenega
zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom ter prevzamejo glasovnice in gradivo.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupšči-
ne, vsak delovni dan od 9. do 14. ure v
tajništvu na sedežu  družbe, Koroška c. 57.

Delničarje pozivamo, da svoje morebit-
ne nasprotne predloge pisno posredujejo
upravi  družbe v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30 minutni odmor, po ka-
terem se prične ponovno zasedanje skup-
ščine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na števi-
lo zastopanega kapitala.

Hypos – Muta, d.d.
uprava in nadzorni svet

Ob-74632
Na podlagi točke 7.3 Statuta Vinag, sa-

djarstvo in vinarstvo, d.d. Maribor, Trg svo-
bode 3, uprava  družbe sklicuje

5. skupščino
delniške  družbe Vinag, sadjarstvo in

vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2002 ob 11. uri, v

prostorih Prve vinoteke na Lentu, Usnjarska
10, v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izvoli se predsednik skupščine Kristi-
jan Kontorščak in dva preštevalca glasov.

Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav
Bohinc, za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poro-
čila ter odločanje o razrešnici.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeli razrešnico za delo v letu 2001.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 2002 se imenuje
revizorsko  družbo Pricewaterhouse Coo-
pers, d.d., Ljubljana.

6. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: zara-
di poteka mandata se z dnem 3. 9. 2002
razrešijo naslednji člani nadzornega sveta –
predstavniki delničarjev: Maks Edelbaher,
Boris Rožman, Marko Medved in Marko Pla-
ninšec. Člani nadzornega sveta predlagajo
skupščini, da se za naslednje mandatno ob-
dobje, z dnem 4. 9. 2002 v nadzorni svet
imenujeta dva člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev, ki sta: Marko Pla-
ninšec in Hinko Podgoršek.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in  družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pi-
sno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo  družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan – v tajništvu na sedežu  družbe
– v Mariboru, Trg svobode 3, od dneva
objave tega sklica skupščine.

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo od-

prt eno uro pred začetkom zasedanja skup-
ščine.

Vinag, d.d., Maribor
direktor uprave

Borut Kruder

Ob-74636
Na podlagi Zakona o gospodarskih  druž-

bah ter v skladu z enainsedemdesetim čle-
nom statuta  družbe SCT Strojegradnja d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana, sklicuje uprava

5. skupščino
delničarjev  družbe SCT Strojegradnja

d.d., Kavčičeva 66, Ljubljana,
ki bo dne 26. 8. 2002 ob 9. uri, na

sedežu  družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-
sti se izvoli predsednika skupščine Tadej
Počivavšek in imenuje preštevalca glasov
Nada Seršen in Majda Južnik.

Seji bo prisostvovala notarka Nina Češa-
rek.
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2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la  družbe za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave in poročilom nad-
zornega sveta  družbe za poslovno leto
2001.

3. Obravnava in sprejem predloga upra-
ve za pokrivanje bilančne izgube za leto
2001.

Predlog sklepa 3a): skupščina sprejme
predlagano pokrivanje izgube  družbe, in
sicer da se izguba 101,284.470,58 SIT
delno pokrije z revalorizacijo kapitala v višini
70,073.543,22 SIT, razlika ostane nepo-
krita.

Predlog sklepa 3b): skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
delo v poslovnem letu 2001.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata

dosedanjim članom se v nadzorni svet izvo-
lijo naslednji člani: Matthias Eckert in Mar-
jan Dovč. Mandat članom nadzornega sveta
traja štiri leta od 27. 8. 2002 do 27. 8.
2006.

5. Imenovanje finančnega revizorja  druž-
be za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2002 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young, Revizija, davčno in
poslovodno svetovanje d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem

delničarjem  družbe na sedežu  družbe,
Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak delovni dan,
do vključno 26. 8. 2002, med 9. in 12. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zasto-
pniki ali pooblaščenci, ki v skladu s triinse-
demdesetim členom statuta  družbe vsaj tri
dni pred skupščino pisno prijavijo svojo ude-
ležbo. Kot datum prijave se šteje datum, ko
je  družba prejela obvestilo.

SCT Strojegradnja, d.d., Ljubljana
direktor

Joško Botušič

Ob-74652
Na podlagi 46. in 47. člena Statuta  druž-

be Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov
d.d., Kanal ob Soči, uprava sklicuje

8. skupščino  družbe
Plastik proizvodnja plastičnih izdelkov

d.d., Kanal ob Soči, Kolodvorska 9,
ki bo dne 28. 8. 2002 ob 12. uri, v

dvorani Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu,
Pionirska 8.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, sprejme na-

slednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočega se izvoli Milana Ko-
rošca.

Izvoli se preštevalca glasov v sestavi: Mi-
lojka Lenardič, Bogdan Bernik.

Seji bo prisostvovala notarka Eva Lučov-
nik.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2001
z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 2001 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2001
in podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2001.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme ugotovitve-
ni sklep, da bilančni dobiček na dan 31. 12.
2001 znaša 59,252.000 SIT in se uporabi:

a) za izplačilo dividend 10,094.000 SIT,
pri čemer delničarjem, ki bodo dne 23. 8.
2002 vpisani v delniško knjigo pripada divi-
denda v višini 42 SIT bruto na delnico in se
izplača najkasneje v roku 60 dni od spreje-
ma sklepa,

b) dividenda se delničarjem izplača iz
nerazporejenega dobička, ugotovljenega do
vključno leta 1997,

c) o ostanku bilančnega dobička v zne-
sku 49,158.000 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček).

3.2 Podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2001 in jima podeljuje raz-
rešnico.

4. Uskladitev statuta s spremembami in
dopolnitvami Zakona o gospodarskih  druž-
bah.

Predlog sklepa: uprava ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga skup-
ščini, da sprejme predlagane spremembe
statuta s prečiščenim besedilom (čistopis)
zaradi uskladitve z določbami novele ZGD.

5. Imenovanje revizijske  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: uprava ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga skupšči-
ni, da revizijska  družba Ernst & Young opravi
revizijo poslovanja  družbe za leto 2002.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem 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 uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno
klirinški depotni  družbi, d.d., Ljubljana, na
dan 23. 8. 2002 ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave 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.

Plastik d.d., Kanal ob Soči
uprava – direktor

Ob-74656
Na podlagi določil Statuta  družbe Ljub-

ljanski kinematografi d.d., uprava sklicuje

6. skupščino  družbe
Ljubljanski kinematografi d.d.,

ki bo dne 29. 8. 2002 ob 12. uri, v
prostorih kinocentra Kolosej, Šmartinska
152, Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se predlagani organi
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
mag. Nina Češarek.

2. Sprememba dejavnosti  družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta  družbe.

Predlog sklepa: dejavnost  družbe se
uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
2/02).

Dejavnost  družbe se razširi po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

Sprejmejo se spremembe statuta  druž-
be in prečiščeno besedilo statuta po pred-
logu uprave in nadzornega sveta.

3. Povečanje osnovnega kapitala  druž-
be.

Predlog sklepa: poveča se osnovni kapi-
tal  družbe po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta.

4. Predstavitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorske  družbe in pi-
snega poročila nadzornega sveta po 274.
členu ZGD-F.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju  druž-
be za leto 2001 z mnenjem revizijske  druž-
be in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila v predloženem
besedilu.

5. Obravnava in sprejem predloga o upo-
rabi bilančnega dobička ter podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta o uporabi bilan-
čnega dobička.

Skupščina podeli razrešnico upravi  druž-
be in članom nadzornega sveta  družbe za
leto 2001.

6. Imenovanje revizorske  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja  družbe za poslovno leto 2002 skupšči-
na imenuje revizorsko  družbo po predlogu
nadzornega sveta.

7. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o
uskladitvi sejnin članov nadzornega sveta
po predlogu uprave  družbe.
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8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu  družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške  družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu  družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo in so vpisani v delniško knji-
go  družbe pri KDD – Centralni klirinško
depotni  družbi d.d., Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Dvorana bo odprta 15 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Ljubljanski kinematografi, d.d.,
Ljubljana

direktor
Goran Kodelja

Ob-74657
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške

družbe Kovina, Kovinsko predelovalno
podjetje d.d., Grmaška cesta 3, Šmar-
tno pri Litiji, uprava  družbe sklicuje

7. skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 8. 2002 ob 10. uri, na

sedežu  družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se izvoli Danica Klemenc.

Za preštevalca glasov se izvolita Edvard
Gril in Ivanka Lepičnik.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Erika Braniselj.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 s priloženim revizorskim
poročilom, revizorske  družbe Constantia
MT&D Ljubljana in pisnega poročila nadzor-
nega sveta po 274.a členu ZGD.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2001, z revizor-
skim poročilom revizorske  družbe Constan-
tia MT&D Ljubljana in pisnim poročilom nad-
zornega sveta.

3. Sprejem sklepa uporabe bilančnega
dobička za leto 2001 in podelitev razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in NS
se bilančni dobiček na dan 31. 12. 2001 v

višini 123,578.267,64 SIT prenese v na-
slednje obdobje kot preneseni dobiček.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom ZGD skupščina potrjuje in odobri delo
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001 in jima podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, se za pooblaščenega revizorja za po-
slovno leto 2002 imenuje revizijsko  družbo
ITEO Abeceda.

5. Sprejem sklepa o spojitvi.
Predlog sklepa: na podlagi Pogodbe o

spojitvi s prilogami, poročil uprav obeh druž-
b o spojitvi, o reviziji spojitve ter poročila NS
obeh družb o pregledu spojitve, se sprejme
sklep o spojitvi Unitas, Armature d.d., Ljub-
ljana in Kovina, Kovinsko predelovalno po-
djetje, d.d., Šmartno pri Litiji, kakor sledi:

5.1. Opravi se spojitev Unitas d.d. in
Kovina d.d., v skladu s Pogodbo o spojitvi,
ki je sestavni del tega sklepa.

5.2. Obe  družbi, ki se spajata, združita
svoje premoženje v skladu s Pogodbo o
spojitvi, ki je sestavni del tega sklepa.

5.3. Zaradi spojitve se ustanovi nova
družba, za katero sprejmeta skupščina Uni-
tas d.d. in skupščina Kovina d.d., statut z
vsebino, določeno v Pogodbi o spojitvi, in
je sestavni del tega sklepa.

5.4. Značilnosti spojene, nove  družbe:
Firma  družbe: Unitas&Kovina, d.d.
Skrajšana firma: Unitas&Kovina, d.d.
Sedež: Grmaška c. 3, Šmartno pri Litiji.
Dejavnost  družbe je opredeljena v statutu.
5.5. Delničarjem  družbe Unitas d.d. in

Kovina d.d., ki bodo na zadnji dan 10-dnev-
nega roka, šteto od vpisa  družbe v sodni
register, vpisani v centralni register nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot
imetniki delnic Unitas d.d. in Kovina d.d., se
zagotovi sorazmeren delež delnic nove
družbe z lastnostmi in po menjalnem ra-
zmerju, kot je to določeno v delitvenem na-
črtu.

5.6. Sklep o spojitvi z ustanovitvijo nove
družbe je pogojen in stopi v veljavo z dnem
vpisa v sodni register, če ga bo tudi skup-
ščina delničarjev Unitas, d.d., Ljubljana,
pravno veljavno sprejela.

5.7. Skupščina pooblašča NS, da v skla-
du z izdanimi akti Agencije za trg vredno-
stnih papirjev, sodišča in drugih organov,
če bo to potrebno, prilagodi na skupščini
sprejete sklepe tako, da se bo spojitev lah-
ko izvedla in vpisala v sodni register.

6. Imenovanje članov NS nove  družbe.
Predlog sklepa: v NS  družbe Unitas&Ko-

vina d.d., se imenuje:
– Metod Logar,
– Miha Kušar,
– Barbara Kürner Čad,
– dva predstavnika delavcev.
Vse z mandatno dobo 4 let.
Predstavnika sveta delavcev bo v nad-

zorni svet izvolil svet delavcev.
6.1. Določitev sejnine za člane nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

določi višina sejnine za člane nadzornega
sveta.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na razpolago na
sedežu  družbe, vsak delavnik od 12. do
14. ure, v kadrovski službi.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 31. 7. 2002 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež  druž-
be najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi
mora biti predloženo potrdilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
pravilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 12.30. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi  druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku de-
setih dni po sklicu skupščine in o tem obve-
stila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.

Kovina d.d., Šmartno pri Litiji
uprava

Št. 104/02 Ob-74662
Na podlagi 7.3. točke Statuta  družbe

Mura – JVGP d.d. in Zakona o gospodar-
skih  družbah sklicuje uprava  družbe

3. skupščino
delničarjev  družbe Mura – JVGP d.d.,

Ciril Metodova 34, Murska Sobota,
ki bo v petek, 30. 8. 2002, ob 10. uri, v

poslovnih prostorih  družbe Mura – JVGP
d.d., Ciril Metodova 34, Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta

se imenuje naslednje organe skupščine:
– za predsedujočega se imenuje Tadeja

Ružiča, univ.dipl.prav.,
– za preštevalki se imenuje Metko Vigali

in Karmen Kustec.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje

vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega

sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina  družbe se seznani s pisnim

poročilom nadzornega sveta  družbe z dne
23. 7. 2002, ki se nanaša na preveritev
letnega poročila  družbe Mura – JVGP d.d.
za poslovno leto 2001.

3.a) Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička  družbe za poslovno leto 2001.

3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmeta naslednja
sklepa:

a) o uporabi bilančnega dobička  družbe
Mura – JVGP d.d. za poslovno leto 2001:

– višina bilančnega dobička na dan 31.
12. 2001 znaša 93,908.371,75 SIT,

– o bilančnem dobičku v višini
93,908.371,75 SIT bo odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček);
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b) podeli se razrešnica upravi – direktor-
ju in nadzornemu svetu  družbe Mura –
JVGP d.d. za poslovno leto 2001.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta  družbe.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta skupščina pooblašča upravo, da na
podlagi zbranih ponudb imenuje revizorja za
poslovno leto 2002. K imenovanju revizorja
mora dati soglasje nadzorni svet  družbe.

6. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki se upravi  druž-
be prijavijo najkasneje tri dni pred skupšči-
no. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravi-
ce na skupščini preko zakonitih zastopni-
kov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti
dano v pisni obliki in ga je potrebno predlo-
žiti na sedež  družbe, kjer ostane shranje-
no.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na se-
dež  družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 14. uri, ko bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delovno gradivo k točkam dnevnega re-
da bo na vpogled na sedežu  družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

Letno poročilo za poslovno leto 2001,
poročilo nadzornega sveta in predlog spre-
memb in dopolnitev statuta je delničarjem
dostopno na sedežu  družbe.

Mura - JVGP d.d., Murska Sobota
uprava

Jožef Dominko, univ. dipl. ek.

Ob-74668
Na podlagi 38. člena Statuta  družbe

Poligalant, industrija za predelavo plastičnih
mas d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine
Poligalant, industrija za predelavo

plastičnih mas d.d.,
ki bo dne 26. 8. 2002 ob 10. uri, na

sedežu podjetja v upravni stavbi Poligalanta
d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvoli se delovna telesa skupščine –

predsednika in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Eva Lučovnik.
2. Potrditev dnevnega reda.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina potr-
di predlagan dnevni red.

3. Seznanitev skupščine z poročilom
nadzornega sveta skupščini in poročilo po-
oblaščenega revizorja za leto 2001.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina se

seznani s poročilom nadzornega sveta in s
poročilom pooblaščenega revizorja za leto
2001.

4. Potrditev pokrivanja izgube za leto
2001 in 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina potr-
di pokrivanje izgube za leto 2001 v višini
45.982 tisoč SIT iz splošnega prevrednoto-
valnega popravka vpoklicanega kapitala (po
prejšnjih standardih revalorizacijski popra-
vek osnovnega kapitala), na enak način se
pokrije izguba iz leta 2000 v višini 61.246
tisoč SIT.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme spremembo in dopolnitev statuta
ter potrjuje čistopis statuta.

6. Združitev (pripojitev ali spojitev) Ultra-
paca d.o.o. in Go-Mer d.o.o. k Poligalantu
d.d.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina so-
glaša z nameravano združitvijo omenjenih
družb in zadolži upravo  družbe za izpeljavo
vseh potrebnih aktivnosti v tej smeri.

7. Imenovanje revizijske hiše za leto
2002.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina ime-
nuje za leto 2002 za pooblaščeno revizij-
sko  družbo Iteo Abeceda d.o.o., Kotnikova
ulica 28, 1000 Ljubljana.

8. Razno – »vprašanja in predlogi delni-
čarjev«.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepa
delničarjev, je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu  družbe, vsak delovnik 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.

Za morebitne nasprotne predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda delničar-
je pozivamo, da podajo pisne predloge
upravi v roku 7 dni od datuma objave skli-
ca.

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, in tisti delničarji, ki so 3 dni pred
sklicem skupščine vpisani v register delnic
pri KKD Centralni klirinško depotni  družbi
d.d.,

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.

Prostori zasedanja bodo odprti eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Poligalant, industrija za predelavo
plastičnih mas, d.d.,

predsednik uprave
Lasič Marjan

Ob-74672
Na osnovi točke 5.4 Statuta delniške

družbe CP Ptuj d.d in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih  družbah sklicuje
uprava  družbe

III. skupščino
delniške  družbe CP Ptuj d.d.,

ki bo v četrtek, 29. avgusta 2002 ob 9.
uri, na sedežu  družbe CP Ptuj d.d., Za-
grebška cesta 49/a na Ptuju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1/1 Uprava ugotovi sklepčnost skupšči-

ne.
1/2 Izvoli se verifikacijsko komisijo v se-

stavi:
– za predsednico Brigita Štebih,
– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič

in Stane Zotlar.
1/3 Obvesti se skupščino glede notarja

Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.

1/4 Sejo bo vodil Branko Resnik – pred-
sednik skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la Uprave o poslovanju CP Ptuj d.d. za leto
2001 skupaj s poročilom NS in poročilom o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12. 2001.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta: skupščina sprejme letno
poročilo Uprave o poslovanju  družbe za
leto 2001 skupaj s pisnim poročilom Nad-
zornega sveta  družbe in poročilom o reviziji
računovodskih izkazov za poslovno leto, ki
se je končalo 31. 12. 2001.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi bilančnega dobička po letnem obračunu
za leto 2001, ugotovitev dobička in uporabi
bilančnega dobička ter razrešnica upravi in
nadzornemu svetu odgovornosti za poslov-
no leto 2001.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmeta naslednja
sklepa:

3/1 O ugotovitvi in uporabi bilančnega
dobička:

– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2001 znaša 20,952.408 SIT,

– o bilančnem dobičku iz leta 2001 bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.

3/2 Nadzornemu svetu in upravi  družbe
CP Ptuj d.d., se za poslovno leto 2001
podeli razrešnica.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za leto 2002 za pooblaščenega
revizorja imenuje Auditor – revizijska  druž-
ba d.o.o. Ptuj, Murkova 4, 2250 Ptuj.

5. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta  družbe CP Ptuj d.d.
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6. Pripojitev  družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta, skupščina  družbe CP
Ptuj d.d., daje soglasje k pogodbi o pripoji-
tvi  družbe v predloženem besedilu.

7. Razrešitev NS in izvolitev članov NS –
predstavnika delničarjev in seznanitev s čla-
nom NS, ki ga je izvolil Svet delavcev CP
Ptuj d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo naslednji
sklepi:

7/1 skupščina z 1. 10. 2002 razreši
člane NS  družbe.

7/2 Skupščina za člane NS – predstav-
nika delničarjev izvoli:

– mag. Janka Bedrača – univ. dipl. ek.,
– Milana Čučka.
7/3 Skupščina se seznani, da je svet

delavcev za člana NS – predstavnika delav-
cev izvolil Zdenka Kraljeviča.

8. Določitev nagrad.
Predlog sklepa: člani NS prejmejo sejni-

ne v višini tolarske protivrednosti 150 EUR
neto na sejo; predsednik NS pa v višini 220
EUR neto na sejo. Za leto 2001 se članom
NS za delo zagotovi dodatno plačilo v sku-
pni višini 1 mio SIT bruto.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s
statutom  družbe. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo  družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo potre-
bno 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, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni pi-
sarni  družbe (Štebih Brigita), od 29. 7.
2002 do 29. 8. 2002, od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Cestno podjetje Ptuj, d.d., Ptuj
uprava  družbe
Ferdo Veingerl

predsednik uprave
Martin Turk
član uprave

Ob-74674
Uprava delniške  družbe Goričane, to-

varna papirja Medvode d.d., Ladja 10,
Medvode, sklicuje na podlagi določil Zako-
na o gospodarskih  družbah in 43. člena
statuta delniške  družbe redno zasedanje

skupščine  družbe,
ki bo dne 27. avgusta 2002 ob 12. uri, v

prostorih  družbe na sedežu  družbe Ladja
10, Medvode.

Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji  družbe, imet-
niki navadnih delnic.

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo več kot 50
odstotkov glasov.

Delničarji morajo prisotnost na skupščini
najaviti tako, da njihova najava prispe na
sedež  družbe vsaj tri dni pred dnevom za-
sedanja skupščine.

Pooblaščenec delničarja mora za udele-
žbo na skupščini predložiti pooblastilo.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in ime-

novanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasova-
nja) ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
za predsednico skupščine se izvoli dr. Met-
ka Arah.

Za člana komisije za izvedbo glasovanja
se izvolita Denis Kostrevc in Jernej Peršak.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001 in poročilom nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o uporabi bilančnega do-
bička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo naslednji
sklepi:

a) skupščina se seznani z letnim poroči-
lom uprave za leto 2001 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta,

b) skupščina sprejema predlog uprave
in nadzornega sveta o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2001:

– bilančni dobiček za leto 2001 znaša
1.029,219.977,59 SIT;

– del bilančnega dobička v višini
4,422.281 SIT bruto, ki izhaja iz nerazpo-
rejenega čistega dobička leta 2001, se upo-
rabi za izplačilo nagrade nadzornemu svetu;

– del bilančnega dobička v višini
784.093 SIT bruto, ki izhaja iz nerazporeje-
nega čistega dobička leta 2001, se uporabi
za izplačilo nagrade upravi  družbe;

– del bilančnega dobička v višini
512,013.603,50 SIT, ki izhaja iz nerazpo-
rejenega čistega dobička prejšnjih let, se
razporedi za oblikovanje drugih rezerv  druž-
be;

– preostali bilančni dobiček v višini
512,000.000 SIT, ki izhaja iz nerazporeje-
nega čistega dobička preteklih let in leta
2001, ostane nerazporejen in se odločanje
o njegovi uporabi prenese v naslednje leto.

c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2001.

3. Imenovanje revizorja  družbe.
Predlog sklepa: nadzorni svet  družbe

predlaga skupščini, da sprejme sklep: za

revizorja  družbe Goričane d.d., Medvode,
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2002 se imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija d.o.o.

Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sede-
žu  družbe vsak delavnik med 10. in 12.
uro.

Goričane, d.d., Medvode
uprava  družbe

Ob-74675
Uprava  družbe Cankarjeva založba d.d.,

Ljubljana, Kopitarjeva 2, na podlagi 37. čle-
na statuta  družbe, sklicuje

9. skupščino
Cankarjeve založbe d.d.,

ki bo v petek, 30. 8. 2002 ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu  družbe, Kopitarjeva 2,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje

predsednika skupščine in preštevalcev gla-
sov.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju  družbe v letu 2001 in poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2001 ter odločanje o upo-
rabi bilančnega dobička.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Cankarjeva založba d.d.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2002.
Predlogi sklepov:
k1) Predlog sklepa uprave: skupščina

imenuje predlaganega predsednika skup-
ščine in preštevalca glasov.

k2) Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: ugotovi se, da bilančni dobiček
družbe za poslovno leto 2001 znaša
190,047.473,73 SIT in se uporabi za na-
slednje namene:

– za izplačilo dividend v skupnem znesku
36,414.000 SIT, tako da dividenda na delni-
co znaša bruto 108,47 SIT. Dividende se
izplačajo iz preostanka prenesenega čistega
dobička iz leta 1995 v višini 3,338.108,43
SIT, preostanka prenesenega čistega dobič-
ka iz leta 1998 v višini 17,530.257,22 SIT in
iz preostanka prenesenega čistega dobička
leta 2000 v višini 15,545.634,35 SIT. Divi-
denda pripada delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo  družbe na dan sklica skup-
ščine. Dividenda se izplača v mesecu dni po
sprejemu tega sklepa,

– za izplačilo nagrad članom nadzorne-
ga sveta v skupni višini 2,200.000 SIT iz
preostanka prenesenega čistega dobička
leta 2000,

– za izplačilo nagrade upravi v skupni
višini 2,200.000 SIT iz preostanka prene-
senega čistega dobička leta 2000.

Upravi in nadzornemu svetu se nagrade
izplačajo v mesecu dni po sprejemu tega
sklepa.

– za druge rezerve iz dobička v višini
94,783.418,61 SIT, in sicer iz prenesene-
ga čistega dobička leta 1999 v višini
82,370.105,42 SIT in revalorizacijskega
popravka prenesenih čistih dobičkov iz pre-
teklih let v skupni višini 12,413.312,61 SIT,
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– o uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v skupni višini 54,450.055,70 SIT,
sestavljenega iz preostanka prenesenega či-
stega dobička leta 2000 v višini
16,937.944,75 SIT in preostanka čistega
dobička leta 2001 v višini 37,512.110,95
SIT, bo odločeno v naslednjih letih (prene-
seni dobiček).

k3) Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: upravi in članom nadzornega sve-
ta se podeli razrešnica za poslovno leto
2001.

k4) Predlog sklepa uprave in nadzorne-
ga sveta: skupščina sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve statuta  družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da do-
loči prečiščeno besedilo statuta, skladno s
sprejetimi sklepi.

k5) Predlog sklepa nadzornega sveta:
ugotovi se, da sedanjim članom nadzorne-
ga sveta poteče mandat dne 30. 9. 2002.

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta:
– Duša Valentin,
– Krajnik Robert,
– Peče Ljubo,
– Tomaževič Marko,
– Vidnar Mateja.
Mandat novo izvoljenim članom prične

teči 30. 9. 2002 in traja štiri leta.
k6) Predlog sklepa nadzornega sveta:

za revizorja za poslovno leto 2002 se ime-
nuje revizorska hiša KPMG iz Ljubljane.

Pravico do glasovanja lahko uresničuje-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan sklica skupščine ter bodo svojo ude-
ležbo pisno prijavili  družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo, če jo pooblasti s pisnim in
notarsko overjenim pooblastilom, ki ga de-
ponira na  družbi, najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2001,
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta  družbe, so na razpolago v tajništvu upra-
ve  družbe, na sedežu  družbe, vsak delav-
nik med 9. in 12. uro.

Cankarjeva založba, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 01-20020876 Ob-74676
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in statuta delniške  družbe
SGP Zasavje Trbovlje, d.d., uprava skli-
cuje

6. skupščino  družbe,
ki bo v petek, 30. 8. 2002 ob 12. uri, v

sejni sobi na sedežu  družbe, Savinjska ce-
sta 15, Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednico skupščine imenuje Danico Kle-
menc, za preštevalki glasov pa Vilmo Strni-
ša in Simono Vrbnjak. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.

2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice.

Predlog sklepa A: bilančni dobiček za
leto 2001 v znesku 111,684.642,06 SIT
se na predlog uprave in s soglasjem nad-
zornega sveta uporabi za:

– dividende v višini 103,684.642,06
SIT, kar znaša 1.012,70 SIT bruto dividen-
de na delnico.

Dividende, v obliki delnic  družbe SGP
Zasavje Trbovlje d.d. (pri delnicah se
upošteva njihova povprečna revalorizirana
nabavna vrednost), pripadajo tistim delni-
čarjem, ki so na dan 2. 9. 2002 vpisani v
delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.

Prenos lastništva vrednostnih papirjev se
opravi najkasneje do 20. 12. 2002.

– izplačilo nagrad upravi in nadzornemu
svetu v višini 8,000.000 SIT.

Nagrade se izplačajo v 30 dneh po seji
skupščine.

Predlog sklepa B: skupščina delničarjev
upravi in članom nadzornega sveta  družbe
podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2001.

4. Umik delnic izdajatelja SGP Zasavje
Trbovlje, d.d.

Predlog sklepa:  družba je lastnik 51.535
lastnih delnic  družbe, ki so z njihovim umi-
kom predmet zmanjšanja osnovnega kapita-
la  družbe. Osnovni kapital  družbe se na
predlog uprave in nadzornega sveta zmanjša
z umikom lastnih delnic  družbe, in sicer:

Osnovni kapital  družbe, skupne nomi-
nalne vrednosti 202,002.000 SIT, ki je raz-
deljen na 202.002 delnic nominalne vre-
dnosti 1.000 SIT posamezne delnice, se z
umikom 51.535 delnic  družbe zmanjša ta-
ko, da nominalni osnovni kapital po zmanjša-
nju znaša 150,467.000 SIT in je razdeljen
na 150.467 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT posamezne delnice. Razlika
32,172.125,39 SIT se poračuna s skla-
dom lastnih delnic.

Razlog za zmanjšanje osnovnega kapita-
la  družbe je zahteva 243. člena Zakona o
gospodarskih  družbah, ki določa umik la-
stnih delnic.

Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala s sklepom razveljavi 51.535 umak-
njenih delnic  družbe in izda nalog za izbris
delnic iz delniške knjige.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2002 imenuje revizijsko  družbo
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30,
Ljubljana.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve v predlaganem besedilu.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu  družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo pred sejo skupščine pisno prija-
vili svojo udeležbo na sedežu uprave  druž-
be najmanj 3 dni pred skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu  družbe v
tajništvu direktorja vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje z istim dnevnim
redom (drugi sklic). V tem primeru je skup-
ščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

SGP Zasavje Trbovlje, d.d.

Ob-74677
Uprava na podlagi 17. člena statuta del-

niške  družbe Cestno podjetje Nova Gorica,
družbe za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
Prvomajska ulica 52, Nova Gorica, sklicuje

4. skupščino
delniške  družbe Cestno podjetje Nova

Gorica,  družbe za vzdrževanje in
gradnjo cest, d.d., Prvomajska ulica 52,

Nova Gorica,
ki bo dne 27. 8. 2002 ob 13. uri, na

sedežu  družbe, Prvomajska ulica 52 v Novi
Gorici in skupaj z nadzornim svetom predla-
ga naslednji dnevni red in sklepe skupšči-
ne:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Kosi iz Ljubljane,

– za preštevalca glasov se imenujeta Mi-
lena Curk in Božidar Stopar iz Cestnega
podjetja Nova Gorica, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notarko Zdenko Gustinčič.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001, poročilom nadzornega
sveta ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta.

Predlogi sklepov:
– sklep 2.1: skupščina se seznani z let-

nim poročilom za leto 2001 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila za leto 2001 in preveritvi predloga za
uporabo bilančnega dobička;

– sklep 2.2: ugotovi se, da znaša bilan-
čni dobiček na dan 31. 12. 2001
257,038.518,65 SIT in je sestavljen iz:

– nerazporejenega dela čistega do-
bička poslovnega leta 2001 v višini
21,914.658,79 SIT in

– revaloriziranega prenesenega do-
bička iz preteklih let v višini
235,123.859,86 SIT.

Bilančni dobiček ostane nerazporejen in
se bo o njem odločalo v naslednjih letih.

– sklep 2.3: skupščina potrjuje in odobri
delo upravi in nadzornemu svetu za poslov-
no leto 2001 in jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2002 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o., Neuberger-
jeva 30, iz Ljubljane.

Vpogled v gradivo
Gradivo s predlogi sklepov skupščine,

so delničarjem na razpolago na sedežu
družbe Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.,
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v Novi Gorici, Prvomajska 52, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralnem registru KDD – Centralni klirin-
ški depotni  družbi, d.d., Ljubljana, deset
dni pred sejo skupščine oziroma njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih pri-
java udeležbe na skupščini je prispela na
sedež  družbe najmanj 3 dni pred skupšči-
no. Pooblaščenci pa morajo predložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skup-
ščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri, na mestu prvega skli-
ca. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.,
Nova Gorica

uprava
Nevenka Baskar

Tovornik, univ. dipl. prav.

Št. 68/02 Ob-74678
Na podlagi 8.1.4. člena statuta delniške

družbe Pecivo d.d., Nova Gorica, sklicuje
uprava, v soglasju z nadzornim svetom

skupščino  družbe
Pecivo d.d., Nova Gorica, Rejčeva 26,

ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 16. uri, v
konferenčni dvorani hotela Perla v Novi Go-
rici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje delovnih organov skup-
ščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli Jožef Saksida,
za preštevalca glasov Janja Gorkič in Alojzi-
ja Jarc.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja Edvarda Sivca.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2001, mnenjem revizorja
ter poročilom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: skup-
ščina je seznanjena z letnim poročilom upra-
ve za poslovno leto 2001 in mnenjem revi-
zorja ter poročilom nadzornega sveta k let-
nemu poročilu.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in članom nadzorne-
ga sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

a) bilančni dobiček v znesku
224,314.694,85 SIT, sestavljen iz čistega
dobička iz poslovnega leta 2001 v višini
56,983.296,36 SIT in prenesenega dobič-
ka iz preteklih let v višini 167,331.398,49
SIT se prenese v naslednje leto;

b) skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu  družbe za poslovno
leto 2001.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina

sprejme naslednji sklep: skupščina ugotav-
lja, da dne 29. 8. 2002 poteče mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta: Jo-
žefu Saksida, Dušanu Vogrinčiča, Eriku Ko-
folja, Majdi Gregorič in Nadji Bandelj.

Skupščina za člane nadzornega sveta
družbe za mandatno dobo štirih let izvoli:
Jožefa Saksida, Dušana Vogrinčič, Erika Ko-
folj, Majdo Gregorič in Nadjo Bandelj.

5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina

sprejme naslednji sklep: za revidiranje raču-
novodskih izkazov  družbe za leto 2002 se
imenuje revizijsko  družbo AB-EKO d.o.o.,
Solkan.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
2001, poročilo nadzornega sveta z mnene-
jem o poslovnem poročilu uprave in poroči-
lu revizorja ter sklepom nadzornega sveta o
odobritvi letnega poročila uprave za poslov-
no leto 2001, mnenje revizorja za poslovno
leto 2001, so na vpogled v tajništvu  družbe
v Novi Gorici, Rejčeva 26, od vključno dne
objave tega vabila do vključno 29. 8. 2002,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic  družbe ter njihovi pooblaščenci ozi-
roma zakoniti zastopniki.

O sklepih skupščine iz 1. do 5. točke
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov.

Pecivo d.d., Nova Gorica
uprava

Št. 356 Ob-74690
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške

družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicu-
je uprava  družbe

4. redno skupščino  družbe
Turboinštitut, Inštitut za turbinske

stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7,
ki bo v četrtek 29. 8. 2002 ob 13.30, na

sedežu  družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Edin Kumalič in Tea Zdešar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

2. Bilančni dobiček in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poroči-

lom nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila za leto 2001 in o ugotovitvah glede
bilančnega dobička.

2. Odobri se delo uprave in nadzornega
sveta ter se jima v zvezi s tem podeli razre-
šnica za leto 2001.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta  družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Za uskladitev statuta s tem sklepom se poo-
blasti nadzorni svet.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-

čunovodskih izkazov za leto 2002 se ime-

nuje revizorsko hišo Iteo – Abeceda, d.o.o.,
Kotnikova 28, 1001 Ljubljana.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, predlagatelj sklepa pod 4. točko
pa nadzorni svet.

Delničarji morajo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine prijaviti  družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udelež-
bo in uresničevanje glasovalne pravice.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku  družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom za leto
2001 in poročilom nadzornega sveta, je na
vpogled v tajništvu uprave  družbe na naslo-
vu: Rovšnikova 7, Ljubljana, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2001, pisno poroči-
lo nadzornega sveta o preveritvah letnega
poročila uprave in predlagane spremembe
in dopolnitve statuta  družbe.

V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju, z istim dnevnim
redom in predlogi sklepov.

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, če želijo, da bi  družba te
predloge objavila pred zasedanjem skup-
ščine.

Turboinštitut, d.d., Ljubljana
uprava

Dr. Vladimir Kercan

Št. 28/02 Ob-74699
Na podlagi tč. 7.2 Statuta  družbe Go-

renjska predilnica d.d., Škofja Loka, Kidri-
čeva c. 75, uprava sklicuje

4. sejo skupščine delniške  družbe
Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka,

ki bo dne 30. 8. 2002 ob 9. uri, v pred-
avalnici Osnovne šole Škofja Loka-Mesto, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisot-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine izvoli Braneta Krajnika,
za preštevalca glasov se izvoli Igorja Vuka iz
podjetja RR&CO. d.o.o. in Ano Ritonja ter
notarko Eriko Braniselj v vlogi zapisnikarja.

2. Predstavitev letnega poročila uprave
z revizijskim mnenjem za poslovno leto
2001 in poročila nadzornega sveta za leto
2001, sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je bilančni dobiček  družbe 0,00 SIT. Skup-
ščina podeljuje razrešnico upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

3. Sprememba in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
memba statuta  družbe v zvezi z dejavnostjo.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se spremeni in uskladi
dejavnost  družbe s standardno klasifikacijo
dejavnosti. Spremeni se tč. 3.1 statuta
družbe, kot sledi – besedilo sklepa v prilo-
gi. Potrdi se čistopis statuta  družbe.

4. Imenovanje revizorske  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko  družbo
za leto 2002 imenuje Revizijska  družba
Podboršek d.o.o. Ljubljana, Ulica Gradni-
kove brigade 4.

5. Podaja soglasja za oblikovanje sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina podaja so-
glasje k oblikovanju sklada lastnih delnic.
Skupščina zadolži upravo, da v skladu z
veljavnimi predpisi izvede ustrezne postop-
ke.

6. Sprememba sejnin nadzornemu sve-
tu.

Predlog sklepa: na predlog uprave  druž-
be vrednost sejnin nadzornega sveta znaša:
80.000 SIT bruto za predsednika in 60.000
SIT bruto za člana.

Delničarje pozivamo, da se pisno prijavi-
jo na skupščino tri dni pred zasedanjem na
sedežu podjetja, Gorenjska predilnica, Ki-
dričeva c. 75, Škofja Loka.

Pravico udeležbe in glasovanja imajo del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v pred-
avalnico, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevne-
ga reda se glasuje z glasovnicami.

Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziro-
ma izpiskom iz sodnega registra.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo  družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge.

Gradivo za skupščino z letnim poročilom
uprave, mnenjem revizorja, poročilom nad-
zornega sveta za leto 2001 in predlogom
spremembe statuta, ter s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu  druž-
be, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Gorenjska predilnica, d.d., Škofja Loka

uprava
direktor:

mag. Miha Ješe

Št. 71 Ob-74703
Na podlagi 79. člena Statuta delniške

družbe ERA,  družba za razvoj - poobla-
ščenka d.d., Velenje, uprava  družbe ERA
Razvoj d.d., sklicuje

3. sejo skupščine
 družbe ERA Razvoj d.d., Velenje,
ki bo v petek 30. avgusta 2002 ob 12.

uri, v prostorih na sedežu  družbe ERA Raz-
voj d.d., Velenje, Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: uprava otvori skupščino

in ugotovi sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu  družbe.

Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta bilančni dobiček iz leta 2001 v
višini 1,925.326,30 SIT ostane nerazpore-
jen in se bo o njegovi uporabi odločalo v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobi-
ček),

b) skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.

5. Imenovanje revizorja  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revidiranje računovod-
skih izkazov  družbe za leto 2002 se imenuje
revizijsko  družbo Abeceda d.o.o., Celje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniško knjigo deset dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblastilo mora biti pi-
sno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu  družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo s priporočeno pošiljko dostavijo  druž-
bi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s sprejetim letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled na sedežu  družbe ERA Razvoj d.d.,
Velenje, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sed-
mih dni po objavi tega sklica.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja, razen za drugo točko
dnevnega reda, o kateri se glasuje javno.
Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Prostor bo odprt od 11.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

ERA Razvoj d.d.,
uprava

Št. 942 Ob-74704
Uprava  družbe na podlagi 7. točke Sta-

tuta Embalaža - podjetje za predelavo valo-
vitega kartona in papirja ter trgovino d.d.,
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje

6. skupščino
delniške  družbe Embalaža d.d.,

Maribor,
ki bo dne 30. 8. 2002 ob 13. uri, na

sedežu  družbe v Mariboru, Meljska c. 86.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika 6. skup-
ščine Embalaža d.d., se izvoli Mojco Bizjak,
za preštevalki glasov se izvoli Branko Sobo-
čan in Vlasto Peric.

2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2001 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizorjevega poročila
za poslovno leto 2001.

a) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslova-
nju  družbe v letu 2001 s pozitivnim mne-
njem revizorja in pisnim poročilom nadzor-
nega sveta  družbe.

b) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izguba za leto 2001 v višini
16,252.931,48 SIT se pokrije delno iz pre-
nesenega dobička v višini 2,577.450 SIT
ter revalorizacijskega popravka prenesene-
ga dobička v višini 180.421,50 SIT, bilan-
čna izguba za leto 2001 v višini
13,495.059,98 SIT pa se pokrije iz revalo-
rizacijskega popravka osnovnega kapitala.
Vse knjižbe se opravijo na dan 1. 1. 2002.

c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in članom nadzornega sveta  družbe
za leto 2001.

3. Imenovanje revizorja  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se za revizijski pregled poslovanja  druž-
be v letu 2002 imenuje revizijsko hišo Delo-
itte & Touche.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta go-
spodarske  družbe.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se z dnem 27. 8. 2002 odpokliče do-
sedanjega člana nadzornega sveta, Karla
Korošca.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta go-
spodarske  družbe.

Predlog sklepa: za novega člana nadzor-
nega sveta se izvoli Barbaro Obreza, za man-
datno dobo štirih let, od 28. 8. 2002 dalje.

Celoviti predlogi sklepov in gradiva k po-
sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v finančno-računovod-
skem sektorju  družbe od ponedeljka do
petka, od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Embalaža d.d., Maribor
uprava

Št. 10/2002 Ob-74705
Na podlagi določil Statuta  družbe Fri-

zarti  družba za upravljanje, d.d., sklicujem

4. sejo skupščine
delniške  družbe Frizarti  družba za

upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,
Domžale,

ki bo dne 29. 8. 2002 ob 13. uri v
Ljubljani, Trg prekomorskih brigad 2, v pi-
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sarni 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: skuupščina izvoli za predsednico
skupščine Stanko Božnar, za preštevalko
glasov Nevenko Golob, zasedanju prisostvu-
je povabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom  družbe Frizarti  družba za upravljanje,
d.d., in konsolidiranim letnim poročilom sku-
pine družb Frizarti  družba za upravljanje,
d.d., in Česalnice Ljubljana d.d., za leto
2001, z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila  družbe Frizarti  družba za
upravljanje, d.d., in Česalnice Ljubljana d.d.,
za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom  družbe Frizarti  družba za
upravljanje, d.d., za leto 2001, in konsolidi-
ranim letnim poročilom skupine družb Fri-
zarti  družba za upravljanje, d.d., in Česalni-
ce Ljubljana d.d., za leto 2001, z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in sprejemu letnega poročila  druž-
be Frizarti  družba za upravljanje d.d., in
konsolidiranega letnega poročila za skupi-
no družb Frizarti  družba za upravljanje, d.d.,
in Česalnice Ljubljana d.d., za poslovno le-
to 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 2,480.533,11 SIT in se pokrije iz
sredstev rezerv v višini 789.957,63 SIT in
iz vplačanega presežka kapitala v višini
1,690.575,48 SIT.

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 letnega poročila  družbe Frizarti  druž-
ba za upravljanje, d.d., ter konsolidiranega
letnega poročila skupine družb Frizarti  druž-
ba za upravljanje, d.d., in Česalnice Ljublja-
na d.d., Ljubljana za poslovno leto 2002
skupščina imenuje revizijsko hišo
Ernst&Young d.o.o, Dunajska 111, Ljublja-
na.

Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem je gradivo na vpogled na
sedežu  družbe vse delovne dni 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.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine. Pred-

loženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane v is-
tem prostoru, z istim dnevnim redom in gla-
suje ne glede na število prisotnih delnic.

Frizarti  družba za upravljanje, d.d.,
uprava d.d.

Stanka Božnar

Ob-74706
Uprava IMP Projektivni biro d.d., vabi

delničarje na

7. redno skupščino,
ki bo dne 29. 8. 2002 ob 14. uri v

poslovnih prostorih  družbe v Ljubljani, Du-
najska 7.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje delovnih organov skup-
ščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli Anton Grilj. Za
preštevalca glasov se izvolita Alojzij Mele in
Samo Keber.

2. Letno poročilo za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: na pred-
log uprave ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta se sprejme letno poročilo uprave o
poslovanju  družbe za leto 2000 v predlože-
nem besedilu.

3. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2001 in poročilom nadzor-
nega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: skup-
ščina je seznanjena z letnim poročilom upra-
ve za poslovno leto 2001 in poročilom nad-
zornega sveta k letnemu poročilu.

4. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in članom nadzorne-
ga sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednje sklepe:

a) Bilančni dobiček v znesku
9,074.180,15 SIT, ki ga sestavlja nerazpo-
rejeni čisti dobiček 2001 ostane nerazpo-
rejen. O njegovi uporabi bo skupščina odlo-
čala v naslednjih letih.

b) Potrdi in odobri se delo direktorja v
poslovnem letu 2001 in se direktorju za
poslovno leto 2001 podeli razrešnico.

c) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2001 in se predse-
dniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2001 podeli razre-
šnica.

5. Sprememba in uskladitev dejavnosti
ter sprejem sprememb in dopolnitev statu-
ta.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednje sklepe:

a) Dejavnost  družbe se uskladi z Ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti v skladu z besedilom, ki ga
predlagata nadzorni svet in uprava.

b) Sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta v skladu z besedilom, ki ga pred-
lagata uprava in nadzorni svet.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
2001, poročilo nadzornega sveta z mne-
njem o poslovnem poročilu uprave ter skle-
pom nadzornega sveta o odobritvi letnega
poročila uprave za poslovno leto 2001 in
predlog uprave in nadzornega sveta za
spremembe in dopolnitve statuta in čisto-
pisa statuta so na vpogled v tajništvu direk-
torja na sedežu  družbe v 7. nadstropju
poslovne stavbe v Ljubljani, Dunajska 7,
od vključno dne objave tega vabila do
vključno 29. 8. 2002, vsak delavnik od
10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic  družbe, ki so na dan skupščine vpi-
sani v delniško knjigo ter njihovi poobla-
ščenci oziroma zakoniti zastopniki. Poobla-
stilo je potrebno predložiti  družbi.

Zaradi sestave seznama delničarjev va-
bimo delničarje, da priglasijo udeležbo do
26. 8. 2002. Prevzem glasovnic bo pol ure
pred začetkom skupščine.

IMP Projektivni biro d.d.,
uprava

Ob-74708
Na podlagi 45. točke Statuta  družbe

HTP Simonov zaliv d.d., Izola in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih  druž-
bah uprava  družbe sklicuje

4. redno sejo skupščine
delniške  družbe HTP Simonov zaliv,

d.d., Izola,
ki bo v četrtek, dne 29. 8. 2002, ob

14.30, na sedežu  družbe v Izoli, Morova
6a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, potrditev dnevnega reda skup-
ščine in imenovanje delovnih organov.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: izvoli se predsednik skup-
ščine: Roman Ambrož in preštevalki glasov:
Rebeka Strupar in Perič Patricija. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj.

2. Sprejem sprememb in novega statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve statuta  druž-
be in integralni del teksta statuta  družbe po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

3. Predložitev letnega poročila  družbe
za leto 2001 z mnenjem revizorja in pisne-
ga poročila nadzornega sveta po 274.a čle-
nu Zakona o gospodarskih  družbah.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o sprejetem letnem poročilu
za poslovno leto 2001, s pozitivnim stali-
ščem nadzornega sveta do revizijskega po-
ročila za poslovno leto 2001 in s potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2001.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček  družbe za leto 2001 v znesku
45,836.589,88 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje upravi  družbe in čla-
nom nadzornega sveta  družbe razrešnico
za leto 2001.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje raču-
novodskih izkazov  družbe za leto 2002 se
imenuje revizijsko  družbo Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delavnik od 10. do 12. ure na
sedežu uprave  družbe v Izoli, Morova 6a.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zako-
niti zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni
pred skupščino prijavili svojo udeležbo na
sedežu  družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino. Glasuje se na podlagi glasovni-
ce, ki jo delničar prejme ob vstopu v prostor
skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu  družbe.

Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine potrdijo svojo prisot-
nost ter z osebno izakznico ali z drugim
ustreznim identifikacijskim dokumentom
prevzamejo glasovalne lističe in gradivo.

Morebitne nasprotne predloge lahko del-
ničarji sporočijo upravi v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine, vendar le
pisno in z ustrezno obrazložitvijo. Če skup-
ščina ob času sklica ne bi bila sklepčna, se
bo z istim dnevnim redom ponovno sestala
istega dne ob 15. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

HTP Simonov zaliv d.d. Izola
direktor

Rajko Rešek, univ. dipl. ek.

Ob-74709
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in 30. člena Statuta To-
bačne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, di-
rektor  družbe sklicujem

peto redno skupščino
Tobačne d.d., Ljubljana,

ki bo 27. 8. 2002 ob 10. uri v poslovni
stavbi na Tobačni ulici 5 v Ljubljani (repre-
zentančni prostori), z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, predstavitev no-
tarja, izvolitev predsednika skupščine, ime-
novanje preštevalca glasov.

Predlog sklepa št. 1: skupščina za pred-
sednika skupščine izvoli dr. Filipa Ogri-
sa-Martiča.

Za preštevalca glasov se imenuje Miha
Kač.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 2: skupščina se sez-
nani z letnim poročilom  družbe za leto
2001, z mnenjem revizorja in s pisnim poro-
čilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.

3. Uporaba bilančnega dobička za po-
slovno leto 2001 in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme skupščina sklep, da se v poslov-
nem letu 2001 izkazani dobiček, v višini
671,967.460,40 SIT, prenese na nasle-
dnje leto.

Skupščina podeljuje upravi in nadzorne-
mu svetu razrešnico za poslovno leto 2001.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 4: na predlog uprave

in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme spremembe in dopolni-
tve statuta  družbe in prečiščeno besedilo
spremenjenega statuta  družbe.

5. Volitve člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5: za mandatno ob-

dobje naslednjih štirih let se za člana nad-
zornega sveta ponovno imenuje dr. Filip
Ogris Martič.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa št. 6: za revizijo računo-

vodskih izkazov  družbe Tobačna d.d., za
leto 2002, se imenuje revizorsko  družbo
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe.

Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji prijaviti svojo
udeležbo na skupščini  družbe vsaj tri dni
pred skupščino, pisno, na sedežu  družbe.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu  družbe, Tobačna ulica
5, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Tobačna
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, do začetka
skupščine.

Tobačna,  družba za upravljanje, d.d.,
direktor

Matjaž Pantelič

Ob-74717
V skladu z določili ZGD in Statuta delni-

ške  družbe Art optika d.d., sklicujem

8. skupščino delniške  družbe
Art optika d.d.,

ki bo v petek, dne 30. avgusta 2002, s
pričetkom ob 11. uri, v prostorih Art optike,
Jurčičeva ul. 6, v Mariboru, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine imenuje Nado Vezjak in
za preštevalki glasov Violeto Vogrinec in Ne-
venko Lisica. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Breda Horvat.

2. Seznanitev s predloženim letnim po-
ročilom o poslovanju  družbe v letu 2001 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta iz 274. člena ZGD-F.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom uprave o po-
slovanju  družbe v letu 2001 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

3. Obravnava in sprejetje sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sk-
lep, da se izguba  družbe Art optika Maribor
iz leta 2001 v višini 18,039.378,37 SIT
pokrije iz revalorizacijskega popravka
osnovnega kapitala, ki znaša
46,220.386,08 SIT.

Iz tega se prenese:
1. 18,039.378,37 SIT za pokritje izgu-

be po zaključnem računu za leto 2001,
2. 2,000.000 SIT na sklad lastnih delnic

zaradi izenačitve z razredom 0,
3. 330.460 SIT na revalorizacijski po-

pravek sklada lastnih delnic (izenačitev z
razredom 0),

4. 4,500.000 SIT v zakonske rezerve,
5. 21,350.547,71 SIT v druge rezerve.
To je skupaj 46,220.386,08 SIT.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom

nadzornega sveta za leto 2001.
Predlog sklepa: upravi - direktorju  druž-

be in članom nadzornega sveta se podeli
razrešnica za poslovno leto 2001.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2002 imenuje revizijska hiša KPMG Sloveni-
ja, Podjetje za revidiranje in poslovno svetova-
nje, d.o.o., Neubergerjeva ul. 30, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali priporočeno poši-
ljko dostavijo najmanj pet dni pred zaseda-
njem skupščine na sedež  družbe v Maribo-
ru, Jurčičeva ulica 6.

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 eno uro za sklicem, z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, vključno s spremembami statuta, je na
vpogled delničarjem na upravi  družbe pri
direktorju, v Mariboru, Jurčičeva ulica 6,
vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine dalje do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Art optika d.d., Maribor
direktor

Bojan Komočar

Št. 1477 Ob-74719
Uprava Surovine  družbe za predelavo

odpadkov d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Ma-
ribor, vabi delničarje na

4. skupščino Surovine d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 27. av-

gusta 2002 ob 10. uri, v prostorih KBM
Infond d.o.o., v Mariboru, Ulica Vita Kraig-
herja 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stojana Zdolška, za prešte-
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valki glasov pa Marijo Velikonja Flisar in Ma-
tejo Stanič Rudolf iz RR & CO d.o.o.

3. Obravnava in odločanje o delitvi bilan-
čnega dobička in razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki zna-
ša na dan 31. 12. 2001 324,387.364,48
SIT, ki ga sestavljajo čisti dobiček poslov-
nega leta 2001 v znesku 31,374.024,13
SIT ter preneseni dobiček iz prejšnjih let v
znesku 293,013.340,35 SIT, se razdeli v
višini 143,158.400 SIT delničarjem za divi-
dende, del bilančnega dobička v višini
181,228.964 SIT pa ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, vpi-
sani v knjigo delničarjev na dan skupščine.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.

Sprejme se razrešnica upravi in nadzor-
nemu svetu.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

za poslovno leto 2002 imenuje revizorsko
družbo Iteo Abeceda podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 26, Ljub-
ljana.

Sklepe pod 2. in 3. točko dnevnega re-
da predlagata uprava in nadzorni svet sku-
paj, pod 4. točko pa nadzorni svet.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo ob sklicu skupščine
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo  družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu  družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan, od 10. do
12. ure.

Surovina d.d.,
uprava: Marko Fon

Ob-74701
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške

družbe Induplati Holding, Industrija platne-
nih izdelkov, d.d. in skladno z določbami
zakona o gospodarskih  družbah sklicuje
uprava

VI. redno sejo skupščine
 družbe Induplati Holding d.d.,

ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 10. uri,
na sedežu  družbe, Kamniška cesta 24,
Zgornje Jarše, 1230 Domžale.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost.
Na predlog uprave se za predsedujoče-

ga skupščini izvoli Tatalovič Žarko in za
preštevalca glasov Igor Vuk, iz  družbe
RR&Company d.o.o. in Majda Sitar.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Predstavitev letnega poročila  družbe
za poslovno leto 2001, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, raz-
prava in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a čle-
nom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 in jima podeljuje razrešnico.

3. Predlog za imenovanje članov nad-
zornega sveta  družbe.

Predlog sklepa: skupščina je ugotovila,
da:

– je z dnem 15. 12. 2001 prenehal man-
dat dosedanjemu članu nadzornega sveta –
predstavniku delničarjev dr. Pavletu Kuncu
in

– z dnem zasedanja te skupščine prene-
ha mandat dosedanjemu članu nadzornega
sveta – predstavniku delničarjev Andreju Fli-
su.

Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se za člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev, za man-
datno dobo štirih let, z dnem izvedbe skup-
ščine imenujeta:

1. Polona Sekirnk,
2. Andrej Flis.

4. Potrditev pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2001 in imenovanje poobla-
ščenega revizorja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja:

– za poslovno leto 2001 potrdi revizij-
ska  družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana,

– za poslovno leto 2002 imenuje revizij-
ska  družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana.

5. Seznanitev delničarjev z izvajanjem
upravljavskih upravičenj s strani Slovenske
razvojne  družbe d.d.

O tej točki skupščina ne glasuje.
Skupščina se seznani s predlaganim po-

ročilom direktorice uprave  družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške  družbe Indu-
plati Holding, d.d., vknjižene v delniški knji-
gi  družbe, neposredno, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo
na skupščini osebno ali s priporočeno poši-
ljko dostavijo tajništvu  družbe najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer, najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo po objavi sklica

skupščine delničarjem na vpogled na sede-
žu  družbe, Kamniška 24, Zgornje Jarše,
1230 Domžale, vsak delovni dan od 8. do
10. ure, do dneva zasedanja skupščine.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi  družbe v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Induplati Holding, d.d.
spec. Viktorija Vehovec, univ. dipl.

ekon.
direktorica uprave

Ob-74702
Na podlagi 18. člena statuta delniške

družbe Emona blagovni center – plus,  druž-
ba pooblaščenka, d.d., Ljubljana in v skla-
du z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava – direktor

4. skupščino
delniške  družbe Emona blagovni

center – plus,  družba pooblaščenka
d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 28. 8. 2002 ob 13. uri, na
sedežu  družbe Emona blagovni center –
plus,  družba pooblaščenka, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska cesta 130/I., Ljubljana.

Dnevni red:
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 dr. Drago Du-
brovski in verifikacijsko komisijo v sestavi
Ana Pahulje-Senečič kot predsednica in Da-
nica Polončič in Ivanka Zajc kot preštevalki
glasov. Seji prisostvuje vabljen notar Andrej
Škrk.

2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila za
poslovno leto 2001 za  družbo Emona bla-
govni center – plus,  družba pooblaščenka,
d.d., Ljubljana, ter stališča nadzornega sve-
ta do poročila o revidiranju računovodskih
izkazov za  družbo Emona blagovni center –
plus,  družba pooblaščenka, d.d., Ljublja-
na, za poslovno leto 2001 in sprejem skle-
pa o podelitvi razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Skupščina se seznani s poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi in potrditvi letne-
ga poročila za poslovno leto 2001 ter pozi-
tivnim stališčem nadzornega sveta do revi-
zijskega poročila za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina podeli razre-
šnico upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2001.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-
tuta  družbe Emona blagovni center – plus,
družba pooblaščenka d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta  družbe skupščina sprej-
me predlagane spremembe statuta  druž-
be. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za pripravo prečiščenega besedila
statuta.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko  družbo
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za leto 2002 imenuje ITEO-Abeceda d.o.o.
iz Ljubljane.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo s priporočeno pošiljko najpoz-
neje tri dni pred zasedanjem skupščine ali
se prijavijo osebno v tajništvu uprave  druž-
be Emona blagovni center – plus d.d., Ljub-
ljana, na Šmartinski cesti 104, Ljubljana.

Delničar se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini,
če je vpisan v delniško knjigo v  družbi tri dni
pred dnevom skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
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. Na ponovno sklicanem zaseda-
nju skupščine bo skupščina veljavno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem Emona blagovni
center – plus d.d., Ljubljana, v Ljubljani,
Šmartinska cesta 104, na upravi  družbe
vsak delavnik od 12. do 14. ure, vsak de-
lovni dan od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Emona blagovni center – plus,
 družba pooblaščenka d.d., Ljubljana

uprava – direktor

Ob-74718
Na podlagi Zakona o gospodarskih  druž-

bah in statuta  družbe sklicuje uprava  družbe

12. skupščino
Slip, d. d.,

ki bo 27. 8. 2002, ob 17. uri, v sejni
sobi na Cigaletovi 9 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles in imenova-
nje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Ugotovitev in uporaba bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščina se seznani z letnim poroči-

lom uprave za leto 2001 in s pisnim poroči-
lom nadzornega sveta,

b) ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2001 v višini 47,670.942,03 SIT ostane
nerazporejen,

c) skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov  družbe v
poslovnem letu 2001.

3. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejme spremembe in do-
polnitve statuta v predloženem besedilu. Skup-
ščina pooblašča nadzorni svet, da določi či-
stopis statuta skladno s sklepi skupščine.

4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi prenehanja man-

data članom dosedanjega nadzornega sve-
ta se za nove člane nadzornega sveta s
štiriletnim mandatnim obdobjem, ki začne
teči z dnem 27. 8. 2002, izvoli tri člane,
predstavnike delničarjev, po predlogu nad-
zornega sveta.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan 23. 8. 2002. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo  druž-
bi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-
ni. Prijava je pravočasna, če na sedež  druž-
be prispe do vključno 23. 8. 2002.

Gradivo za skupščino je na vpogled pri
upravi  družbe vsak delovni dan med 10. in
11. uro.

SLIP, d. d.,
uprava  družbe

Ob-74720
Na podlagi 41. člena Statuta  družbe

VEGA, proizvodnja optičnih naprav, Ljublja-
na, Stegne 13/a, sklicujem

skupščino delniške  družbe
VEGA, proizvodnja optičnih naprav, d.d.

Ljubljana,
ki bo dne 29. 8. 2002, ob 13. uri, v

prostorih sejne sobe v III. nadstropju po-
slovne stavbe  družbe v Ljubljani, Stegne
13a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

imenovanje organov skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Tomaž Skubic iz Kranja,
– za člane verifikacijske komisije in ko-

misije za štetje glasov se imenujejo:
– predsednica: Alenka Toni,
– članica: Anica Andročec,
– članica: Sonja Smrekar.

– za zapisnikarko se imenuje Sabina Riz-
vič,

– notarski zapisnik sklepov skupščine bo
sestavila notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Obravnava in sprejem sprememb sta-

tuta  družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta  družbe po predlogu uprave.
4. Odločanje o uporabi bilančnega do-

bička za leto 2001 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
– skupščina  družbe se seznani z letnim

poročilom  družbe za poslovno leto 2001 in
s pisnim poročilom nadzornega sveta  druž-
be, ki se nanaša na preveritev letnega poro-
čila  družbe za leto 2001 in revizijskega
poročila za leto 2001,

– ugotovi se, da  družba ne izkazuje bi-
lančnega dobička za leto 2001,

– skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu  družbe za leto 2001.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta:
– Hafner Janez,
– Jerebic Rihard,
– Predrag Pranjič,
pri čemer vsi novo izvoljeni člani nadzor-

nega sveta nastopijo mandat z dne 1. 9.
2002.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v naslednji višini:

– za predsednika nadzornega sveta
70.000 SIT,

– za člane nadzornega sveta 50.000 SIT
za vsako sejo.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega

poročila za poslovno leto 2002 se imenuje
pooblaščeno revizijsko  družbo Euro-in &
Partners d.o.o. Ljubljana.

Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 3,
4 in 6 sta uprava in nadzorni svet, predlaga-
telj sklepov pod točkama 5 in 7 pa je nad-
zorni svet.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, če delni-
čarji želijo, da so o njem pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice  družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe. V primeru organizirane-
ga zbiranja pooblastil morajo biti le-ta se-
stavljena skladno z zakonom o prevzemih.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki se lahko udeležijo skupščine in ure-
sničujejo glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
upravi  družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta  družbe ter gradivo k drugim
posameznim točkam dnevnega reda bo na
vpogled na sedežu  družbe v tajništvu, Ljub-
ljana, Stegne 13/a, vsak delovni dan od
26. 7. 2002 do 28. 8. 2002, in sicer v
času od 10. do 12. ure.

Prostori, kjer bo potekala skupščina, bo-
do odprti 30 minut pred pričetkom zaseda-
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nja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavlja-
nja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravo-
časno zasedejo mesta.
VEGA, proizvodnja optičnih naprav, d.d.

Ljubljana
uprava  družbe

Robert Černe, univ. dipl. ek.

Št. 36 Ob-74722
Uprava Surovine Holding,  družbe poo-

blaščenke, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 5, vabi delničarje na

4. skupščino
Surovine Holding, d.d. in ločenega

zasedanja razredov delnic Surovine
Holding, d.d.

Uprava sklicuje skupščino dne 27. av-
gusta 2002 ob 13. uri, v prostorih Zavaro-
valnice Maribor, Cankarjeva ulica 3, Mari-
bor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stojana Zdolška, za prešte-
valki glasov pa Marijo Velikonja Flisar in Ma-
tejo Rudolf Stanič iz RR&CO d.o.o.

3. Obravnava in odločanje o delitvi bilan-
čnega dobička in razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki zna-
ša na dan 31. 12. 2001 143,260.057,18
SIT, ki ga sestavljajo čisti dobiček poslov-
nega leta 2001 v znesku 64,206.996,23
SIT ter preneseni dobiček iz prejšnjih let v
znesku 79,053.060,95 SIT se razdeli v vi-
šini 41,043.100 SIT delničarjem za divi-
dende, del bilančnega dobička v znesku
102,216.957,18 SIT pa ostane nerazpore-
jen.

Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v knjigo delničarjev na dan skupšči-
ne.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.

Sprejme se razrešnica upravi in nadzor-
nemu svetu.

4. Dopolnitve Statuta Surovine Holding,
družbe pooblaščenke, d.d.

Predlog sklepa: dopolni se 8. člen in
doda 24.a člen Statuta Surovine Holding,
družbe pooblaščenke, d.d.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

za poslovno leto 2002 imenuje revizorsko
družbo ITEO Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 26,
Ljubljana.

Sklepe pod 2., 3. in 4. točkami predla-
gata uprava in nadzorni svet skupaj, pod 5.
točko pa nadzorni svet.

Delničarji razreda A glasujejo o 2. in 4.
točki dnevnega reda.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo deset dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno ali
s priporočeno pošiljko dostavijo  družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom

seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu  družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan, od 10. do
12. ure.

Surovina Holding, d.d.
uprava: Marko Fon

Ob-74723
Na podlagi 21. člena statuta  družbe

sklicujemo

7. skupščino  družbe
Lesno industrijsko podjetje

Poljčane, d.d.,
ki bo dne 27. 8. 2002 ob 12. uri, na

sedežu  družbe – na Bistriški cesti 2 v Po-
ljčanah.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov

se določita Renata Skerbiš in predstavnik
Ixtlan, d.o.o., Ljubljana.

2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila, stališčem nadzornega sve-
ta o predlogu za uporabi bilančnega dobič-
ka in stališčem nadzornega sveta o revizij-
skem poročilu.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki po
bilanci za leto 2001 znaša 1,530.099,93
SIT se uporabi za oblikovanje rezerv za la-
stne deleže.

Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta  družbe za po-
slovno leto 2001.

4. Nagrada predsedniku uprave.
Predlog sklepa: predsedniku uprave se

kot nagrada za uspešno vodenje  družbe
izroči 100 lastnih delnic  družbe.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta v predlagani obliki.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet soglasno.
Pogoj za udeležbo na skupščini je prija-

va udeležbe v tajništvu  družbe, najkasneje
tri dni pred skupščino. Število glasov posa-
meznega delničarja se določi po izpisu iz
delniške knjige, veljavnem na dan zaseda-
nja skupščine ob 8. uri.

Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poro-
čila ter o stališču nadzornega sveta o pred-
logu za uporabo bilančnega dobička, bese-
dilo predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta kot tudi gradivo k vsem ostalim toč-
kam dnevnega reda, je delničarjem na vpo-
gled na sedežu  družbe na Bistriški cesti 2 v
Poljčanah, vsak delovnik med 9. in 12. uro,
od objave sklica do zasedanja skupščine.

Lesno industrijsko podjetje
Poljčane, d.d.

uprava

Št. 66 Ob-74725
Na podlagi 40. člena Statuta  družbe SŽ

– Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., upra-
va sklicuje

6. sejo skupščine  družbe
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana,
d.d., Ljubljana, Hladilniška pot 28,
ki bo dne 27. 8. 2002 ob 11. uri, na

sedežu  družbe v Ljubljani, Hladilniška pot
28, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka

Neffat, univ. dipl. prav.,
– za preštevalca glasov: Marija Jenko,

Branko Cerkvenik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Sprememba dejavnosti  družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta  družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost  družbe se uskladi z Ured-

bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta  družbe v predloženem be-
sedilu in čistopis statuta  družbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine in čistopis poslovnika o
delu skupščine.

4.
a) Predložitev letnega poročila za leto

2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih  družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in s pisnim poro-
čilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček  družbe SŽ –
Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., na dan
31. 12. 2001, 29,288.511,51 SIT.

Bilančni dobiček se razporedi v druge
rezerve iz dobička.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju  družbe in
članom nadzornega sveta  družbe za leto
2001.

5. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi spreje-
te spremembe statuta o zmanjšanju števila
članov nadzornega sveta  družbe skupščina
razreši dosedanje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev in izvoli naslednja
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev:
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1. Borut Likar,
2. mag. Andrej Pagon,

za naslednje mandatno obdobje.
Svet delavcev  družbe je izvolil Milana

Jermana za novega člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delavcev, za naslednje
mandatno obdobje.

Predlog sklepa velja pod pogojem, da
skupščina sprejme spremembo statuta o
zmanjšanju števila članov nadzornega sveta.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko  družbo za leto 2002 skupščina
imenuje  družbo Šager,  družba za revizijo
in svetovanje, d.o.o., Finžgarjeva 6, 1230
Domžale.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu  družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udele-
žijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu  družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.

uprava
Herbert Jeglič

Ob-74727
Na podlagi VI/3. člena 37. statuta delni-

ške  družbe Sora, industrija pohištva
Medvode, d.d., Gorenjska c. 12, Medvo-
de, sklicujem

4. sejo skupščine  družbe,
ki bo 29. 8. 2002 ob 10. uri, v jedilnici,

na sedežu  družbe v Medvodah, Gorenjska
c. 12, Medvode.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjih sklepov:
a) Za predsedujočega skupščine se iz-

voli Ilovar Janez, za preštevalki glasov se
imenujeta Jožica Prebil in Marjetka Vidmar,
za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Erika Braniselj.

b) Ugotovi se sklepčnost skupščine in
potrdi dnevni red skupščine.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave o poslovanju  družbe za leto
2001 z mnenjem revizorja, s poročilom nad-
zornega sveta k letnemu poročilu za
poslovno leto 2001 in sprejem tega poroči-
la.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina se sez-
nani z letnim poročilom družbe za leto 2001
in s poročilom nadzornega sveta o spre-
jemu letnega poročila za poslovno leto
2001.

3. Bilančni dobiček za poslovno leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepov:

a) Ugotovi se, da  družba Sora, industrija
pohištva Medvode, d.d., v letu 2001 ni
ustvarila bilančnega dobička, čisti dobiček
sta razporedila uprava in nadzorni svet na
rezerve  družbe.

b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2001 in jima podeli
razrešnico za delo v poslovnem letu 2001.

4. Določitev višine sejnin za predsedni-
ka in člane nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: višina sejnine za leto 2002 za
predsednika nadzornega sveta znaša 150
EUR v tolarski protivrednosti na dan izplači-
la bruto in za člane po 125 EUR v tolarski
protivrednosti na dan izplačila bruto. V enaki
višini se izplačajo sejnine predsedniku in
članom nadzornega sveta za leto 2001.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

za revizorja za leto 2002 se imenuje Con-
stantia MT & D, d.o.o., revizijska  družba,
Ljubljana, po predlogu nadzornega sveta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in imajo

glasovalno pravico vsi delničarji, ki so na
dan 29. 8. 2002 vpisani v delniško knjigo,
ali njihovi pooblaščenci, ki se morajo izka-
zati s pooblastilom.

Udeleženci naj se ob prihodu na skup-
ščino prijavijo v tajništvu uprave, in sicer
najmanj trideset minut pred začetkom zase-
danja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pooblastilom.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 29. 8. 2002 ob 12. uri, v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem  družbe na sedežu  družbe – v
tajništvu uprave, vsak dan od 8. do 12. ure.
Sora, Industrija pohištva Medvode, d.d.

uprava:
Franc Rozman, org. dela

Ob-74729
Na podlagi 7.5. člena Statuta  družbe

Lesnina MG oprema, Podjetje za inženi-
ring, d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicu-
jem

15. sejo skupščine  družbe,
ki bo 28. 8. 2002 ob 16. uri v Lesnini,

Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvolijo predlagani kandidati.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la  družbe in poročila revizije za leto 2001.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave in poročila revizorja se sprejme pred-
lagano letno poročilo  družbe za leto 2001.

3. Odločanje o bilančnem dobičku.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na dan

31. 12. 2001 se razporedi tako, da se do-
biček iz leta 2001 razporedi v rezerve, ostali
dobiček ostane nerazporejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: za revizorja  družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linharto-
va 11a.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta po predlaganem besedilu.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 28. 8. 2001 ob

16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 16.30. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu  družbe po
objavi sklica do 28. 8. 2001 do 12. ure.

Delničarji morajo na sejo skupščine pri-
nesti delnice, s katerimi se, skladno z dolo-
čili statuta, dokaže identiteta delničarjev.

Če se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overje-
nim pooblastilom.

Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave

št. 55 Ob-74730
Na podlagi 7.2. točke Statuta Pogrebne-

ga podjetja Maribor d.d., Cesta XIV. divizije
39/a, uprava  družbe sklicuje

6. skupščino  družbe
Pogrebno podjetje Maribor d.d.

Skupščina bo v četrtek 29. 8. 2002 s
pričetkom ob 11. uri v prostorih Obrtne
zbornice Maribor, Titova 63, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednico
skupščine Danica Cussigh, za preštevalca
glasov Škofič Rado in Srečko Lorber. Seji
bo prisostvoval notar Friderik Bukovič.

2. Seznanitev s predloženim letnim po-
ročilom o poslovanju  družbe v letu 2001 z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta iz 274.a člena ZGD.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
predloženim letnim poročilom uprave o po-
slovanju  družbe v letu 2001 z mnenjem
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revizorja in poročilom nadzornega sveta iz
274.a člena ZGD-F.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička za leto 2001 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu  družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2001 v skupnem znesku
16,437.409,43 SIT uporabi:

– za  oblikovanje drugih rezerv iz dobič-
ka v višini 15,663.396,85 SIT,

– del bilančnega dobička v višini
773,812.58 SIT ostane nerazporejen.

Predlog sklepa: skupščina podeli direk-
torju  družbe in nadzornemu svetu  družbe
razrešnico za leto 2001.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev ter
prečiščenega besedila statuta  družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta skupščina sprejme predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta  družbe.

5. Imenovanje revizijske  družbe za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2002 imenuje Re-
vidicom, revizijska  družba d.o.o., 2000 Ma-
ribor, Grizoldova ul. 5.

6. Odstop člana nadzornega sveta in
imenovanje novega.

Predlog sklepa: sprejme se odstop čla-
na nadzornega sveta. Imenuje se novi član
nadzornega sveta. Z dnem sprejetja tega
sklepa se za člana nadzornega sveta ime-
nuje Damijana Verdnika.

7. Vprašanje in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo  družbe in njihovi poobla-
ščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavi-
jo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
dostavijo  družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo najmanj 30 minut pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delni-

čarji pošljejo upravi  družbe v 7 dneh po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedanem času ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponov-
nem sklicu bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem vsak dan na upra-
vi  družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Mari-

bor, od 29. 7. 2002 dalje med 10. in 12.
uro v tajništvu  družbe.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.,
uprava - direktor

Franc Podrekar inž.

Ob-74732
Na podlagi 21. člena Statuta Slovenice

d.d., Ljubljana uprava  družbe sklicuje

17. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo 29. 8. 2002 ob 13. uri v 5. nad-
stropju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Ce-
lovška cesta 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep: za predsednika
17. redne skupščine se izvoli Matjaža Gan-
tarja, za preštevalki glasov Spomenko Slu-
ganovič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Seznanitev z letnim poročilom Slove-
nice, d.d., Ljubljana 2001 z revizorskim in
aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzor-
nega sveta Slovenice, d.d., Ljubljana o pre-
veritvi letnega poročila Slovenice, d.d., Ljub-
ljana 2001, s sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila Slovenice, d.d.
Ljubljana 2001, z letnim poročilom službe
notranje revizije za poslovno leto 2001 in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:

1. Skupščina Slovenice, d.d., Ljublja-
na se je seznanila z letnim poročilom Slove-
nice, d.d., Ljubljana 2001 z revizorskim in
aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzor-
nega sveta Slovenice, d.d., Ljubljana o pre-
veritvi letnega poročila Slovenice, d.d., Ljub-
ljana 2001 ter s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi Letnega poročila Slovenice, d.d.,
Ljubljana 2001.

2. Skupščina Slovenice, d.d., Ljublja-
na se je seznanila z letnim poročilom službe
notranje revizije za poslovno leto 2001.

3. Skupščina Slovenice, d.d., Ljublja-
na podeljuje upravi in nadzornemu svetu
razrešnico za leto 2001.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje letnega poročila za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: za izvajalca revidiranja let-
nega poročila 2002 se imenuje revizijska
družba Revidis, d.o.o., Ljubljana.

4. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me spremembe Statuta Slovenice, zavaro-
valniške hiše, d.d., Ljubljana v predlaganem
besedilu.

5. Sejnine članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep: članom nadzor-
nega sveta za njihovo delo pripada za ude-
ležbo na seji sejnina v višini 55.000 SIT,
predsedniku nadzornega sveta oziroma nje-
govemu namestniku pa za vsako sejo, ki jo
vodi, sejnina v višini 78.000 SIT.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina ter
predlog sprememb statuta, letno poročilo
Slovenice, d.d., Ljubljana 2001 in poročilo
nadzornega sveta Slovenice, d.d., Ljubljana
o preveritvi letnega poročila za leto 2001,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba 105
A, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda v sedmih dneh od obja-
ve sklica zasedanja skupščine. Predlogi mo-
rajo biti pismeni, obrazloženi in posredovani
upravi  družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skup-
ščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo ude-
ležbo pisno prijavijo  družbi tako, da  družba
prejme prijavo najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Kolikor se zasedanja
skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti  družbi pooblastilo v pismeni obli-
ki, najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine. Pooblastilo se hrani v  družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Anton Končnik

Št. 147/02 Ob-74734
Uprava delniške  družbe Lesnega podje-

tja Interier d.d., Izola, sklicuje na podlagi
določil Zakona o gospodarskih  družbah in
7.3. člena statuta delniške  družbe redno
zasedanje

VI. skupščino  družbe
ki bo 30. avgusta ob 14.30 na sedežu

družbe v Izoli, Industrijska cesta bš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine, imenuje
preštevalce glasov, notarja za sestavo no-
tarskega zapisnika in ugotovi sklepčnost.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2001, poročilom uprave
za poslovno leto 2001 in poročilom nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na z letnim poročilom uprave za poslovno
leto 2001, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.

3. Obravnava in sklepanje o pokrivanju
izgube ter podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu  družbe.

Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta se izguba iz prejšnjih let v višini
3,397.297,68 SIT in izguba dosežena v
letu 2001 v višini 6,710.150 SIT pokrivata
iz revalorizacijskega popravka prenesene-
ga dobička 1,527.362,86 SIT, preneseni
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čisti dobiček iz prejšnjih let 5,572.560,19
SIT in rezerve 3,007.525 SIT,

b) skupščina daje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu  družbe.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za leto 2002 revizijsko hišo
AB-EKO d.o.o., Trg M. Plenčiča 23, Sol-
kan.

5. Seznanitev z odstopno izjavo predse-
dnika nadzornega sveta in izvolitev novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: vzame se na znanje od-
stopna izjava predsednika nadzornega sve-
ta Knez Bojana. V nadzorni svet se imenuje-
ta predlagana kandidata: Marjan Škoda in
Vlado Pahor, ter se seznani z imenovanjem
predstavnika delavcev Škvarč Marka.

Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sede-
žu  družbe vsak delavnik med 11. in 12.
uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku sedem dni po objavi sklica skupščine
na sedež  družbe.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo prisotnost na skupščini

najaviti tako, da njihova najava prispe na
sedež  družbe vsaj tri dni pred dnevom za-
sedanja skupščine. Skupščine se lahko
udeleži vsak delničar, ki je vpisan v delniško
knjigo na dan 30. 8. 2002.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro preložena. Čez
eno uro (15.30) je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Lesno podjetje Interier d.d.,
Izola

uprava  družbe

Ob-74735
Na podlagi 17. točke Statuta delniške

družbe Mizarstvo Gabrovka d.d., Moravče
pri Gabrovki 9a, sklicuje uprava  družbe

6. sejo skupščine
delničarjev  družbe Mizarstvo Gabrovka

d.d., Proizvodnja in montaža lesnih
stavbnih elementov,

ki bo dne 28. avgusta 2002, ob 16. uri
na sedežu  družbe Moravče pri Gabrovki 9a.

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 Na-
da Kumar iz Ljubljane.

2. Izvolitev člana nadzornega sveta  druž-
be.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je član
nadzornega sveta Mihael Šuštar odstopil kot
član nadzornega sveta in se ga zato razreši
članstva v nadzornem svetu. Za novega čla-
na nadzornega sveta se izvoli Mantel Zlato z
mandatom do 17. 9. 2005.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim

poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta z dne 5. 7. 2002 o preveritvah in
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

2. Na podlagi sprejetega letnega po-
ročila se bilančni dobiček v višini 1,577.000
SIT opredeli kot preneseni dobiček, o upo-
rabi katerega bo odločano v naslednjih le-
tih.

3. Upravi in nadzornemu svetu se po-
deli razrešnica in se s tem potrdi in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslov-
nem letu 2001.

Predlagatelja sklepov pod 1. in 3. točko
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet,
predlagatelj sklepa pod 2. točko dnevnega
reda pa le nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za ude-
ležbo na skupščini se fizične osebe izkaže-
jo z osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblasti-
lom.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe.

Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skup-
ščini kot pogoj za udeležbo in uresničeva-
nje glasovalne pravice.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu  družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo uprave
ter pisno poročilo nadzornega sveta o pre-
veritvah letnega poročila po 274.a členu
ZGD.

Mizarstvo Gabrovka d.d.,
direktor

Franci Prijatelj

Ob-74736
Na podlagi 48. člena Statuta družbe Gra-

fika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo
d.d. Nova Gorica, Sedejeva 4, uprava druž-
be sklicuje

5. sejo skupščine družbe
Grafika Soča d. d. Nova Gorica,

Sedejeva 4,
ki bo v petek, dne 30. avgusta 2002 ob

13. uri na sedežu družbe, Nova Gorica, Se-
dejeva 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-

sti se na predlog uprave in nadzornega sve-
ta izvoli predsednika skupščine in imenuje
preštevalca glasov.

Za sestavo notarskega zapisnika pri-
sostvuje seji skupščine vabljena notarka Eva
Lučovnik.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom uprave in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta k letnemu poročilu
za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom uprave in po-
ročilom nadzornega sveta o potrditvi letne-
ga poročila za poslovno leto 2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001 in o podelitvi razrešni-
ce upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2001 znaša 254,990.032,76 SIT, ki ga
sestavlja preneseni dobiček iz preteklih let
s pripadajočo revalorizacijo v višini
239,357.749,30 SIT in dobiček iz leta
2001 v višini 15,632.283,46 SIT, se upo-
rabi za naslednje namene:

a) del bilančnega dobička v višini
21,726.544,80 SIT se uporabi za dividen-
de in predstavlja 75,22 SIT bruto na delni-
co. Dividende se bodo izplačevale do
31. 12. 2002 v nerevaloriziranih zneskih.
Do izplačila dividende so upravičeni delni-
čarji, ki bodo vpisani v KDD na dan 31. 8.
2002.

b) Del bilančnega dobička v višini
183,263.601,62 SIT se razporedi v druge
rezerve.

c) Del bilančnega dobička v višini
50,000.000 SIT ostane nerazporejen.

d) Skupščina upravi in nadzornemu sve-
tu podeli razrešnico za poslovno leto 2001.

4. Ugotovitev o poteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta

Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotavlja, da z dnem

12. 11. 2002 preneha mandat članom nad-
zornega sveta – predstavnikoma delničar-
jev Batič Antonu in Črmelj Zvonki ter pred-
stavniku delavcev Zavrtanik Igorju.

b) Skupščina imenuje v nadzorni svet z
dnem 12. 11. 2002 z mandatno dobi štirih
let Batič Antona in Črmelj Zvonko.

c) Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnika delavcev za člana nadzornega
sveta.

5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o sejnini čla-
nom nadzornega sveta za vsako sejo, in
sicer:

- za predsednika 45.000 SIT bruto,
- za člane 35.000 SIT bruto.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-

zorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2002 revizijsko družbo KPMG
Slovenija d. o. o. Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu upra-
ve, na sedežu družbe in so vpisani v central-
nem registru pri KDD po stanju na zadnji
prijavni dan na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
uprave, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne 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-
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no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Grafika Soča d. d., Nova Gorica
uprava družbe

Ob-74737
Na podlagi 7.2. točke Statuta  družbe

Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladin-
ska 3, sklicuje uprava – direktorica  družbe

7. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.,

Maribor,
ki bo dne 30. 8. 2002 na sedežu  druž-

be v Mariboru, Mladinska 3, v I. nadstropju,
s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa 1: imenujejo se delovna
telesa skupščine po predlogu uprave.

2. Seznanitev z letnim poročilom, mne-
njem revizorja in poročilom nadzornega sve-
ta o rezultatih preveritve letnega poročila za
leto 2001.

Predlog sklepa 2: skupščina se je sez-
nanila z letnim poročilom, mnenjem revizor-
ja in poročilom nadzornega sveta  družbe o
rezultatih preveritve letnega poročila za leto
2001.

3. Pokrivanje izgube za leto 2001.
Predlog sklepa 3: na predlog uprave in

ob pozitivnem mnenju Nadzornega sveta se
nastala izguba iz leta 2001 v znesku
87,068.742,65 SIT pokrije iz revalorizacij-
skega popravka osnovnega kapitala s 1. 1.
2002.

4. Sprememba statuta:
Predlog sklepa 4: na predlog uprave in

Nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta  družbe.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2002.

Predlog sklepa 5: na predlog Nadzorne-
ga sveta se za pooblaščenega revizorja za
leto 2002 imenuje revizijska hiša ITEO-Abe-
ceda podjetje za revizijo in sorodne stori-
tve, Kotnikova 28, Ljubljana.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico

lahko uresničujejo delničarji v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine, delni-
ce delniške  družbe Birostroj Computers
d.d. Maribor, vknjižene v Delniški knjigi
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred pričetkom skupščine pi-
sno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci delničarjev morajo ob prigla-
sitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno v  družbi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu na sedežu  družbe

Mladinska 3 v Mariboru, in sicer vsak delav-
nik od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge v roku 7 dni od dne-
va objave sklica skupščine. Predlogi morajo
biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Birostroj Computers d.d., Maribor
uprava

direktorica  družbe
Sonja Gerič univ. dipl. prav.

Ob-74738
Na podlagi določbe 20. člena statuta

družbe Gramiz, d.d. Kočevje, sklicujem

8. zasedanje skupščine
 družbe Gramiz, d.d. Kočevje,

ki bo v petek, 30. 8. 2002 ob 8. uri, v
notarski pisarni mag. Nine Češarek, na Tr-
gu zbora odposlancev 66, Kočevje, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov.

Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Predstavitev letnega poročila za po-

slovno leto 2001 z mnenjem revizijske hiše
in poročilo nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu ter razrešnice članom nadzornega
sveta in uprave.

Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila z revidira-

nim letnim poročilom za leto 2001 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu po-
ročilu. Dobiček v višini 1,071.328,63 SIT
ostane nerazporejen.

b) Upravi in nadzornemu svetu Gramiz
d.d., skupščina za leto 2001 podeljuje raz-
rešnico.

3. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta v predloženem besedilu.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem sprejema tega

sklepa se razrešijo predlagani člani nadzor-
nega sklepa.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska hiša ITEO Abeceda
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe vsak delavnik, v času od 13. do 14.
ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udelež-
bo. Udeležba se prijavi v splošni službi  druž-
be v Kočevju, Ob Mahovniški 11.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je javno z dvigom rok.

Pozivamo udeležence, da se javijo na
sedežu  družbe najmanj pol ure pred pričet-
kom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe in
spreminjevalne predloge pisno in s priporo-
čeno pošiljko pošljejo v 7 dneh od dne ob-
jave sklica ter s tem omogočijo upravi in
nadzornemu svetu pravočasno pripravo nju-
nih stališč.

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.

Gramiz, d.d., Kočevje
uprava

Ob-74758
V skladu z določili statuta  družbe Bom-

bažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d., upra-
va  družbe objavlja sklic

3. skupščine
 družbe Bombažna predilnica in

tkalnica Tržič, d.d.,
ki bo dne 29. 8. 2002 ob 13. uri, na

sedežu  družbe v Tržiču, Predilniška c. 16,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev njenih organov.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna in se izvolijo predlagani or-
gani skupščine po predlogu sklicatelja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave in poročilom nadzornega sveta
ter podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu  družbe.

Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-
zornemu svetu podeljuje razrešnico za delo
v letu 2001.

3. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta v letu 2002.

Predlog sklepa: višina sejnine za udelež-
bo na eni seji nadzornega sveta, v letu 2002
se za člane nadzornega sveta določi v neto
znesku 35.000 SIT, za predsednika nad-
zornega sveta pa v neto znesku 45.000
SIT.

4. Imenovanje revizorja  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: za revizorja  družbe, ki
bo revidiral letne računovodske izkaze  druž-
be Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
d.d., se za leto 2002 imenuje revizijska hi-
ša Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je na vpogled v prostorih tajništva uprave
družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko osebno ali po po-
oblaščencu udeležijo delničarji, v korist ka-
terih bodo na dan 23. 8. 2002 vknjižene
delnice  družbe Bombažna predilnica in tkal-
nica Tržič, d.d., v delniški knjigi  družbe, ki
se vodi v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri Klirinško depotni  družbi in ki
bodo pravočasno prijavili udeležbo na skup-
ščini na naslov Bombažna predilnica in tkal-
nica Tržič, d.d., Uprava, 4290 Tržič, Predil-
niška c. 16. Prijava je pravočasna, če jo
družba prejme najkasneje do ponedeljka,
dne 26. 8. 2002 do 13. ure. Pooblaščenci
so dolžni v tem roku predložiti upravi  druž-
be pisno pooblastilo, zakoniti zastopniki pa
aktualni izpisek iz sodnega registra.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. V tem času se udeleženci
identificirajo z osebnimi dokumenti, vpišejo
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v seznam prisotnih delničarjev in prevzame-
jo potrebno gradivo za glasovanje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri, na istem mestu. Na tem zaseda-
nju bo skupščina veljavno odločala, ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

BPT d.d.
uprava  družbe

Ob-74761
Na podlagi 26. člena statuta delniške

družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
sklicuje

4. redno skupščino
 družbe Alpinum, Turistično podjetje,
d.d., Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero,

ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 10. uri, v
prostorih hotela Zlatorog, Ukanc 64, Bo-
hinjsko jezero.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje odvetnik Gorazd B. Južina.
Za nadzornike glasovanja se izvoli Marja-

no Cesar, Ljudmilo Šivic in Heleno Zalokar.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.
2. Obravnava letnega poročila za leto

2001 in podelitev razrešnice upravi in čla-
nom nadzornega sveta  družbe.

Predlog sklepa: upravi in članom nad-
zornega sveta se podeli razrešnica, s čimer
se potrdi in odobri njihovo delo v poslov-
nem letu 2001.

3. Izplačilo sejnin za dodatno opravljeno
delo.

Predlog sklepa: za dodatno opravljeno
delo v leto 2001 se predsedniku nadzorne-
ga sveta dodatno izplačajo še tri sejnine,
članom nadzornega sveta se dodatno izpla-
ča še ena sejnina.

4. Imenovanje revizorja  družbe.
Predlog sklepa: za revizorja  družbe za

poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
družba Auditor d.o.o., Murkova 4, Ptuj.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče

člane nadzornega sveta, Tadejo Čelar,
Zvonka Šulerja in Zorana Trojarja. Izplača
se odškodnina zaradi predčasnega odpo-
klica v višini enkratnega mesečnega bruto
nadomestila poslovodje  družbe za vsakega
odpoklicanega člana.

6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: izvolijo se novi predla-
gani člani nadzornega sveta.

Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine

Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki le, če so vpisani v delni-
ško knjigo in, če svojo udeležbo pisno prija-
vijo  družbi tako, da njihova prijava prispe na
sedež  družbe najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine, to je do 26. 8. 2002
tako, da prijava do tega dne prispe na se-
dež  družbe.

Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s pripo-
ročeno pošto.

Pozivamo vse udeležence, da se ob pri-
hodu na skupščino vsaj pol ure pred začet-
kom seje, prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim indentifikacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopnik pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Celotno gradivo za skupščino skupaj z
letnim poročilom, mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta in predlogi po-
sameznih sklepov je na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev Laz 50, Bohinjsko Jezero
(tajništvo), vsak delavnik med 9. in 11. uro,
od dneva objave dalje.

Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi even-
tualni nasprotni predlogi predhodno objavlje-
ni v skladu z zakonom, morajo predlog poda-
ti v pisni obliki z obrazložitvijo upravi v roku
enega tedna po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine prvi
delovni dan po preteku pet dni od neuspele-
ga zasedanja, ob 10. uri, v istih prostorih, z
enakim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino na zase-
danju zastopanega osnovnega kapitala.

Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Bohinjsko jezero

uprava  družbe

Ob-74765
Na podlagi določil 28. člena statuta MIP

d.d., Nova Gorica, sklicuje uprava  družbe

sedmo redno skupščino  družbe,
ki bo 30. 8. 2002 ob 10. uri, na sedežu

družbe MIP d.d., v Novi Gorici, Panovška c.
1, v sejni dvorani z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Andreja Costantinija.

Za preštevalki glasov se imenujeta Mag-
dalena Saksida in Zdenka Vidmar.

Za zapisnikarko se imenuje Jožico Vid-
mar.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov
trg 2.

2. Sprememba dejavnosti  družbe ter
spremembe in dopolnitve statuta  družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata v
skupščini, da sprejme naslednji sklep:

– dejavnost  družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02),

– sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta  družbe in čistopis statuta  druž-
be.

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. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

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.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček  družbe na
dan 31. 12. 2001: 294,449.351,23 SIT
(sestavljen iz prenesenega dobička iz pre-
teklih let v višini 233,122.846,82 SIT ter
njegovega revalorizacijskega učinka v višini
54,688.427,14 SIT in bilančnega dobička
poslovnega leta 2001 v višini 6,638.077,27
SIT) in se ga razporedi v druge rezerve.

6. Podelitev razrešnice direktorju upra-
ve in članom nadzornega sveta za leto
2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju uprave in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko  družbo za leto 2002 skupščina
imenuje  družbo KPMG Slovenija d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila in besedilom predla-
ganih sprememb in dopolnitev statuta  druž-
be, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
sedem dni po objavi tega sklica v tajništvu
uprave MIP d.d.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
svojo udeležbo v tajništvu uprave na sedežu
družbe.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodne-
ga 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 in bo
ponovno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

MIP d.d., Nova Gorica
direktor uprave

Srečko Tratnik, univ. dipl. ek.
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Ob-74766
Na podlagi 15. člena statuta  družbe

Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljub-
ljana, sklicuje uprava  družbe

5. redno skupščino
 družbe Slovenijavino, podjetje za

proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, d.d.,

ki bo v petek, dne 30. avgusta 2002 ob
18. uri na sedežu  družbe v Ljubljani, Fran-
kopanska 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Drago Trbanc,
– za preštevalki glasov pa Polona Špolar

in Mateja Stanič Rudolf, iz podjetja RR &
CO. d.o.o.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

2. Bilančni dobiček in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom

nadzornega sveta o sprejemu in preveritvah
letnega poročila za leto 2001,

b) na podlagi sprejetega letnega poroči-
la se ugotovi, da  družba ni izkazala bilan-
čnega dobička,

c) odobri se delo uprave in nadzornega
sveta za leto 2001 ter se jima v zvezi s tem
podeli razrešnica.

3. Spremembe in dopolnitve statuta  druž-
be.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta  družbe
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Za uskladitev besedila statuta se s tem skle-
pom pooblasti nadzorni svet.

4. Prenehanje funkcije članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:
a) ugotovi se, da je članica nadzornega

sveta Špela Terpin odstopila s funkcije čla-
nice nadzornega sveta,

b) ugotovi se, da članoma nadzornega
sveta Milanu Vitasu in Janezu Leskovcu, ki v
nadzornem svetu predstavljata zaposlene,
preneha funkcija članstva v nadzornem sve-
tu z današnjim dnem. Razlog je prenehanje
delovnega razmerja vsem zaposlenim in po-
sledično prenehanje sveta delavcev kot or-
gana zaposlenih,

c) po uveljavitvi sklepa o spremembah in
dopolnitvah statuta  družbe, člani nadzorne-
ga sveta v sestavi Miroslav Pivk, Franci Straj-
nar in Gregor Sakovič, opravljajo svojo fun-
kcijo v tričlanskem nadzornemu svetu do
konca mandata, za katerega so bili izvoljeni
v nadzorni svet.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje revizor za leto 2002, in
sicer revizijska  družba IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

Predlagatelja sklepov pod točko 1, 2, 3
in 4 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 5 pa le nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo na  družbi pisno,
najkasneje tri (3) dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo novo zasedanje eno uro ka-
sneje isti dan z istim dnevnim redom ter
predlogi sklepov, pri čemer bo lahko skle-
pe sprejemala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

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 indentifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu  družbe na naslovu Frankopanska 11,
Ljubljana, vsak delovni dan od 12. do 14.
ure do dneva zasedanja skupščine. V gradi-
vu se nahajajo predlagane spremembe in
dopolnitve statuta, letno poslovno poročilo
uprave z razporeditvijo dobička ter pisno
poročilo nadzornega sveta o preveritvah po-
slovnega poročila za leto 2001.

Slovenijavino, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-74767
Uprava  družbe Restavracija Iskra, d.d.,

objavlja, na podlagi 7.3. točke statuta delni-
ške  družbe

sklic skupščine
delniške  družbe Restavracija Iskra
Kranj, gostinske storitve in trgovina,

d.d., Kranj, Savska loka 1,
ki bo v prostorih Metro d.d., Ljubljanska

c. 87, Celje, dne 29. 8. 2002 ob 14. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Boštjan Marovt, za prešteval-
ki glasov pa Šolar Milena in Mateja Sta-
nič-Rudolf.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2001, poročila revizorja in poročila nadzor-
nega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Celotni bilančni dobiček po stanju

31. 12. 2001 v skupnem znesku
124,127.796,42 SIT ostane nerazporejen
in se bo razporejal v naslednjih poslovnih
letih.

2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu  družbe za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

družbe za leto 2002 imenuje revizijsko hišo
Bo consulting d.o.o., Neubergerjeva 9,
Ljubljana.

5. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta  družbe.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

družbe.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo  družbe, da v letu 2002 in 2003
pridobiva in odsvaja lastne delnice. Poobla-
stilo velja 18 mesecev, za obdobje od 1. 1.
2002 dalje. Najnižja prodajna cena znaša
400 SIT, najvišja pa 6.000 SIT za vsako
delnico, skupni nominalni znesek lastnih
delnic pa ne sme preseči 10% osnovnega
kapitala  družbe.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih del-
nic skupščina izključuje uporabo 219. in
313. člena Zakona o gospodarskih  druž-
bah, tako da uprava pridobiva in odsvaja
lastne delnice prosto, brez omejitev in po-
sebnih obvestil.

Skupščina nadalje pooblašča upravo, da
po svoji presoji lastne delnice umakne, brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnov-
nega kapitala.

7. Delitev  družbe.
Predlog sklepa:

1. Skupščina  družbe daje soglasje k
delitvi  družbe z ustanovitvijo nove  družbe.

2. Skupščina potrdi delitveni načrt z
dne 28. 5. 2002 s prilogami.

3. Skupščina potrdi imenovanje prve-
ga nadzornega sveta nove  družbe v sesta-
vi: Boštjan Marovt, Mitja Peternel in Milena
Šolar.

4. Skupščina potrdi imenovanje
Bo consulting d.o.o., Neubergerjeva 9,
Ljubljana, kot revizorja nove  družbe za prvo
poslovno leto, če bo skladno zakonu revizi-
ja letnega poročila nove  družbe potrebna.

5. Skupščina potrdi statut nove  druž-
be.

6. Presečni datum zamenjave delnic
in izdaje delnic nove  družbe določi uprava
družbe s sklepom in je najmanj osem dni in
največ trideset dni od vpisa delitve v sodni
register. Delnice, ki jih izda nova  družba,
zagotavljajo pravico do udeležbe v dobičku
od vpisa ustanovitve nove  družbe v sodni
register dalje.

7. Za namen delitve se osnovni kapi-
tal  družbe zmanjša za znesek, enak osnov-
nemu kapitalu nove  družbe, nastale z deli-
tvijo. Osnovni kapital  družbe se v izhodišču
zmanjša za 110,435.000 SIT, tako da po
vpisu delitve v sodni register znaša
36,790.000 SIT. Namen zmanjšanja osnov-
nega kapitala je uskladitev njegove višine
glede na višino osnovnega kapitala nove
družbe, nastale z delitvijo, tako da bo sešte-
vek osnovnih kapitalov obeh družb enak vi-
šini osnovnega kapitala  družbe pred delitvi-
jo.

Zmanjšanje se izvede z združevanjem
in zamenjavo delnic tako, da vsaka doseda-
nja delnica da pravico do zamenjave in pri-
dobitve 0,249889625 nove delnice. Iz na-
slova zmanjšanja osnovnega kapitala delni-
čarji ne prejmejo izplačil, pač pa na podlagi
delitve izdane delnice nove  družbe.

8. Po vpisu delitve in zmanjšanja
osnovnega kapitala  družbe v sodni register
se osnovni kapital  družbe na podlagi odloč-
be Klirinško depotne  družbe o združitvi
oziroma zamenjavi delnic uskladi, tako da
se poveča oziroma zmanjša glede na dejan-
sko število izdanih delnic  družbe in je kon-
čno enak skupni nominalni vrednosti vseh
delnic  družbe, izdanih po izvedbi zamenja-
ve delnic v centralnem registru Klirinško de-
potne  družbe. Za nastalo razliko se spre-
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meni tudi osnovni kapital nove  družbe, na-
stale z delitvijo, tako da se ustrezno poveča
oziroma zmanjša in je končno enak skupni
nominalni vrednosti vseh izdanih delnic no-
ve  družbe.

9. Skupščina pooblašča upravo, da
po predhodnem soglasju nadzornega sveta
sprejme vse sklepe potrebne v zvezi z iz-
vedbo delitve  družbe, zlasti tudi, da s skle-
pom, brez posebnega soglasja skupščine,
spremeni oziroma uskladi z novimi dejstvi:
delitveni načrt, statut nove  družbe oziroma
njegov čistopis, dejavnost, osnovni kapital
ter sklep o imenovanju članov prvega nad-
zornega sveta in revizorja za prvo poslovno
leto po delitvi.

10. Skupščina pooblašča nadzorni
svet, da spremeni statut in določi njegov či-
stopis, tako da upošteva spremembe osnov-
nega kapitala po 4. in 5. točki tega sklepa.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo za leto 2001, revizijsko poročilo za
leto 2001 in poročilo nadzornega sveta za
leto 2001, je delničarjem dostopno na se-
dežu  družbe Savska loka 1, vsak delovni
dan od 10. do 11. ure, od objave tega
sklica dalje.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničarji se lahko udeležijo skupščine

in uresničujejo glasovalno pravico na skup-
ščini pod pogojem, da najmanj tri dni pred
sejo skupščine prijavijo svojo udeležbo ose-
bno ali s priporočeno pošiljko na sedež
družbe. Skupščinski prostor bo odprt pol
ure pred začetkom zasedanja. Če skupšči-
na ob objavljeni uri ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 29. 8.
2002 ob 14.30, v istem prostoru. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Obvestilo po 533.f členu ZGD
Uprava obvešča upnike, delničarje in

svet delavcev:
– da je dne 28. 6. 2002 Okrožnemu

sodišču v Kranju predložila delitveni načrt,
– da je gradivo iz 533.f člena Zakona o

gospodarskih  družbah, ki obsega delitveni
načrt s prilogami, letna poročila  družbe za
zadnja tri poslovna leta, poročilo uprave o
delitvi, poročilo o reviziji delitve in poročilo
nadzornega sveta o pregledu delitve, do-
stopno na sedežu  družbe, vsak dan, od
ponedeljka do petka, od 10. do 11. ure,

– da bo  družba vsakemu upniku in svetu
delavcev na zahtevo brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.

Restavracija Iskra, d.d.
uprava  družbe

Št. 43048 Ob-74769
Na podlagi 7. točke statuta  družbe Ke-

ma Puconci d.d., Puconci 109, sklicuje
uprava  družbe

5. sejo skupščine
 družbe Kema Puconci d.d.,

ki bo v sredo, 28. avgusta 2002 ob 12.
uri, na sedežu  družbe, Puconci 109, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje organov skupščine in po-
trditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-

ščine imenuje Franc Franko, za preštevalca
glasov pa Zdenka Šaruga in Iztok Smolič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar An-
drej Rošker. Potrdi se predlagani dnevni
red skupščine.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta po 274. a členu Za-
kona o gospodarskih  družbah ZGD-F.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom  družbe Kema
Puconci d.d., za leto 2001, s stališčem nad-
zornega sveta do letnega poročila in do re-
vizijskega poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička po pred-
logu uprave in nadzornega sveta in podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
A) Bilančni dobiček  družbe znaša

214,527.212,76 SIT in se uporabi:
23,908.060 SIT za dividende ali 110 SIT
bruto dividende na delnico; 6,069.600 SIT
za nagrade upravi, delavcem s posebnimi
pooblastili in nadzornemu svetu;
89,117.554,51 SIT se razporedi v druge
rezerve  družbe; 95,431.998,25 SIT se raz-
poredi v preneseni dobiček  družbe in se
bo o njem odločalo v naslednjih poslovnih
letih.

Dividende v višini 110 SIT bruto na del-
nico oziroma 23,908.060 SIT in nagrade
upravi, zaposlenim s posebnimi pooblastili
in nadzornemu svetu v višini 6,069.600 SIT
se izplačajo do 31. 10. 2002. Upravičenci
do izplačila dividend so delničarji, vpisani v
delniški knjigi pri KDD na dan 30. 8. 2002.

B) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001. Skupščina
podeljuje upravi  družbe in članom nadzor-
nega sveta  družbe razrešnico za poslovno
leto 2001.

4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta  družbe Kema Puconci
d.d.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta uprava predlaga nasled-
nji sklep: zaradi uskladitve statuta s spre-
membami Zakona o gospodarskih  družbah
se sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta  družbe oziroma čistopis sta-
tuta  družbe v predloženi vsebini.

5. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: po ugotovitvi, da se bo
dne 15. 11. 2002 dosedanjim članom nad-
zornega sveta iztekel mandat, skupščina iz-
voli naslednje člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev: Vinko Plemenitaš, roj.
11. 10. 1944, Irena Stanka Čurin, roj. 16.
10. 1957 in Štefan Martinec, roj. 26. 11.
1959, ter se seznani z imenovanjem članov
nadzornega sveta, predstavnikov delavcev:
Nada Horvat, roj. 23. 1. 1953 in Ludvik
Novak, roj. 2. 10. 1954, za naslednje man-
datno obdobje od 16. 11. 2002 dalje.

6. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: predsedniku nadzorne-
ga sveta pripada sejnina v neto višini 200
EUR, članom pa v neto višini 150 EUR za
vsako sejo, preračunano v tolarje po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan izplači-
la sejnine. Poleg tega pripada članom nad-
zornega sveta za udeležbo na seji tudi po-
vračilo potnih stroškov.

7. Podelitev pooblastila upravi za nakup
lastnih delnic.

Predlog sklepa: v skladu z 240. členom
ZGD-F skupščina pooblašča upravo, da v
obdobju 18 mesecev kupuje lastne delni-
ce za namene iz prve, druge, tretje, sedme
in osme alineje prvega odstavka 240. čle-
na ZGD po ceni, ki ne more biti nižja od
nominalne vrednosti delnice in ne višja od
knjigovodske vrednosti delnice, izračuna-
ne iz zadnjih revidiranih izkazov poslova-
nja. Skupni nominalni znesek ne sme pre-
segati 10% osnovnega kapitala. Skupšči-
na pooblašča upravo  družbe, da lahko v
soglasju z nadzornim svetom umakne pri-
dobljene lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnov-
nega kapitala.

Skupščina pooblašča upravo  družbe,
da pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
izključi prednostno pravico obstoječim del-
ničarjem. Nadzorni svet je pooblaščen, da
po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi
umika lastnih delnic ustrezno prilagodi sta-
tut, tako da se določbe statuta ujemajo z
novimi dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja  družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijska  družba Audit
d.o.o., Murska Sobota.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe. Pravico udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravi-
ce imajo samo tisti delničarji, njihovi zasto-
pniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine prijavili svojo ude-
ležbo na sedežu  družbe in so vpisani v
delniško knjigo pri KDD po stanju na dan
22. 8. 2002.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu  družbe v
računovodskem sektorju vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna in bo veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kema Puconci d.d.
uprava

Ob-74770
Na podlagi IV/C/3. točke statuta  druž-

be Kompas RAC d.d. Ljubljana, Celovška
206, Ljubljana, ki sedaj posluje na novi lo-
kaciji na naslovu Zaloška cesta 171, Ljub-
ljana, uprava  družbe objavlja in sklicuje

3. redno skupščino  družbe
Kompas RAC d.d. Ljubljana,

ki bo v petek, 30. 8. 2002 ob 9.30, v
sejni sobi  družbe na naslovu Zaloška cesta
171, Ljubljana.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 64-66 / 26. 7. 2002 / Stran 5367

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in preštevalce glasov. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.

2. Sprejem in potrditev letnega poročila
za leto 2000 in pokrivanje ugotovljene čiste
izgube.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 2000.

Čista izguba za leto 2000 v višini 41.237
tisoč SIT ostane nepokrita in se rešuje v
postopku kapitalske neustreznosti.

3. Potrditev revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2001 imenuje revizijsko hišo
Rödl&Partner iz Ljubljane.

4. Pokrivanje ugotovljene izgube za leto
2001 in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba za
leto 2001 v višini 175.213 tisoč SIT ostane
nepokrita in se rešuje v postopku kapitalske
neustreznosti.

Predlog sklepa: skupščina upravi in nad-
zornemu svetu  družbe za poslovanje v letu
2001 podeljuje razrešnico.

5. Odprava kapitalske neustreznosti
družbe.

Predlog sklepa: kapitalska neustreznost
družbe se odpravi tako, da se osnovni kapital
družbe zaradi pokrivanja prenesene izgube
ter čiste izgube poslovnega leta zmanjša za
2,110.387 tisoč SIT od dosedanjih
4,026.347 tisoč SIT na 1,915.960 tisoč SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de po postopku poenostavljenega zmanjša-
nja z združevanjem delnic tako, da prejme
vsak delničar za 2,1014775 obstoječe del-
nice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT eno
novo delnico v nominalni vrednosti 1.000
SIT.

S tem se 3,994.862 obstoječih nava-
dnih delnic združi v 1,900.978 novih nava-
dnih delnic, 31.485 obstoječih prednostnih
delnic pa v 14.982 novih prednostnih del-
nic.

Zaradi zaokroževanja števila delnic za po-
sameznega delničarja se po združitvi delnic
posameznemu delničarju v delniško knjigo
vpiše celo število delnic, morebitna razlika,
ki nastane po preračunu obstoječih delnic v
nove oziroma pri zaokroževanju navzdol, pa
se šteje kot vplačilo presežka kapitala.

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nemateri-
aliziranih vrednostnih papirjev pri Klirinško
depotni  družbi. Sklep o zmanjšanju kapitala
objavi uprava v Uradnem listu RS.

Zamenjava obstoječih delnic za nove se
opravi v osmih dneh, šteto od dneva, ko
uprava objavi, da je sodišče vpisalo zmanjša-
nje osnovnega kapitala v sodni register, in
sicer delničarjem, ki bodo konec delovne-
ga dne, ko Kompas RAC d.d., Ljubljana,
objavi, da ji je vročen sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala, vpisani kot imetniki del-
nic pri Klirinško depotni  družbi.

Uprava Kompas RAC d.d. Ljubljana, je
dolžna v roku treh delovnih dni po vročitvi
sklepa sodišča o vpisu zmanjšanja osnov-
nega kapitala v sodni register pisno obvesti-
ti delničarje, da je zmanjšanje vpisano.

6. Sprememba in uskladitev dejavnosti
družbe, firme  družbe, določitev poslovne-
ga naslova oziroma naslova sedeža  družbe
in spremembe statuta.

Predlog sklepa:
a) Dejavnost  družbe se uskladi s spre-

membami standardne klasifikacije dejavno-
sti ter razširi z novimi dejavnostmi, in sicer
tako, da se brišejo vse dosedanje dejavno-
sti in da se dejavnost  družbe razširi z na-
slednjimi dejavnostmi:

– 50.101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili;

– 50.102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili;

– 50.103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili;

– 50.200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil;

– 50.301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la;

– 50.302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila;

– 50.303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila;

– 50.401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo;

– 50.402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo;

– 50.403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo;

– 50.404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles;

– 50.501 Trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi;

– 50.502 Posredništvo pri trgovini na
drobno z motornimi gorivi;

– 51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud kovin, tehničnih kemikalij;

– 51.180 Posredništvo, specializirano
za prodajo drugih določenih izdelkov;

– 51.190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov;

– 51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi;

– 51.900 Druga trgovina na debelo;
– 52.120 Trgovina na drobno v drugih

nespecializiranih prodajalnah;
– 52.740 Druga popravila izdelkov širo-

ke porabe;
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih

obratov;
– 55.220 Dejavnost kampov;
– 55.301 Dejavnost restavracij in go-

stiln;
– 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij;
– 55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
– 55.304 Dejavnost premičnih in provi-

zoričnih gostinskih obratov;
– 55.305 Dejavnost turističnih kmetij

brez nastanitve;
– 55.400 Točenje pijač;
– 55.510 Dejavnost menz;
– 55.520 Priprava in dostava hrane (ca-

tering) ;
– 60.211 Mestni in primestni potniški

promet na rednih linijah;
– 60.212 Medkrajevni potniški cestni

promet na rednih linijah;
– 60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
– 60.220 Dejavnost taksistov;

– 60.230 Drug kopenski potniški pro-
met;

– 60.240 Cestni tovorni promet;
– 63.110 Prekladanje;
– 63.120 Skladiščenje;
– 63.210 Druge pomožne dejavnosti v

kopenskem prometu;
– 63.300 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti;

– 63.400 Dejavnost drugih prometnih
agencij;

– 65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n. ;

– 70.110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg;

– 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami;

– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;

– 70.310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami;

– 70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi;

– 71.100 Dajanje avtomobilov v najem;
– 71.210 Dajanje drugih kopenskih vo-

zil v najem;
– 71.330 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem;
– 71.340 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem;
– 71.401 Izposojanje športne opreme;
– 71.403 Izposojanje drugih izdelkov ši-

roke porabe;
– 72.100 Svetovanje o računalniških na-

pravah;
– 72.220 Oskrba z računalniškimi pro-

grami in svetovanje;
– 72.300 Obdelava podatkov;
– 72.600 Druge računalniške dejavno-

sti;
– 74.120 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in

kongresov;
– 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, de-

koraterstvo;
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti,

d.n. ;
– 92.320 Obratovanje objektov za kul-

turne prireditve;
– 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
– 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih

čistilnic;
– 93.050 Druge osebne storitve.
Spremembe dejavnosti se vnesejo v sta-

tut  družbe, ki se tudi uskladi z določbami
Zakona o gospodarskih  družbah tako, da
se v celoti spremeni.

b) Firma  družbe se spremeni tako, da
se glasi: Kompas Rent a Car,  družba za
izposojo vozil, d.d., Ljubljana.

c) Določi se poslovni naslov  družbe:
Zaloška cesta 171, Ljubljana.

d) Sprejme se statut v predlaganem be-
sedilu.

Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2,
4, 5, in 6 dnevnega reda sta uprava in nad-
zorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 3
dnevnega reda pa je nadzorni svet.

Skupščina je sklicana za dan 30. 8.
2002, s pričetkom ob 9.30. Skupščina ve-
ljavno odloča, če je prisotnih več kot 15%
glasov. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se skupščina prestavi za pol
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ure. Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala. Prostor zasedanja
skupščine bo odprt 30 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Skupščine  družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji  družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora za fizične osebe vsebovati ime in prii-
mek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca
in pooblastitelja, število glasov, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja, za pravne ose-
be pa poleg podatkov o pooblaščencu še
število glasov, firmo in sedež ter podpis in
žig pooblastitelja. V primeru organiziranega
zbiranja pooblastil mora biti pooblastilo se-
stavljeno skladno z zakonom o prevzemih.

Pravico udeležbe in glasovanja na skup-
ščini imajo delničarji, ki prijavijo svojo ude-
ležbo na skupščini  družbe vsaj tri dni pred
skupščino, t.j. do vključno 27. 8. 2002 v
pisni obliki upravi  družbe na naslovu Zalo-
ška cesta 171, Ljubljana.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zako-
niti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Novo besedilo statuta  družbe z vneseni-
mi spremembami dejavnosti, letno poročilo
za leto 2000 in 2001, oba z mnenji revizor-
ja, poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila in predloga pokrivanja iz-
gube za leto 2001 ter drugo gradivo za
posamezne točke dnevnega reda, je na vpo-
gled v tajništvu direktorja  družbe na naslo-
vu Zaloška cesta 171, Ljubljana, vsak de-
lovni dan od 11. ure do 13.30, od dneva
objave sklica skupščine.

Vabljene delničarje prosimo, da predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine upravi  družbe.

Kompas RAC d.d., Ljubljana
uprava  družbe

Ob-74772
Na podlagi 37. člena statuta  družbe

Gardenia Ars Florae d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine  družbe
Gardenia Ars Florae, d.d., Ljubljana,

Trg MDB 4,
ki bo dne 30. 8. 2002 ob 14. uri, na

sedežu uprave v Ljubljani, Trg MDB 4, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsednico skupščine Branko Nef-

fat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov Vesno Dobovišek in

Alenko Potočnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Sprememba dejavnosti  družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta  družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) dejavnost  družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02),

b) skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta  družbe v predloženem be-
sedilu in čistopis statuta  družbe.

3. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih  družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na potrjuje in odobri delo direktorja in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 ter
podeljuje direktorju  družbe in članom nad-
zornega sveta razrešnico za poslovno leto
2001.

4. Razrešitev in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi spreje-
te spremembe statuta o zmanjšanju števila
članov nadzornega sveta  družbe, skupšči-
na razreši dosedanje člane nadzornega sve-
ta predstavnike delničarjev in izvoli nasled-
nje člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev:

1. Antona Končnika,
2. Aleksandra Mervarja,
3. Tomaža Okorna.
za naslednje mandatno obdobje.
Dva člana nadzornega sveta, predstavni-

ka delavcev, v skladu s statutom družbe,
izvoli svet delavcev.

Predlog sklepa velja pod pogojem, da
skupščina sprejme spremembo statuta o
zmanjšanju števila članov nadzornega sve-
ta.

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 B & A d.o.o., Litijska cesta
45, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, bo na voljo v taj-
ništvu uprave na sedežu  družbe, vsak de-
lavnik med 9. do 14. uro, 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, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gardenia Ars Florae, d.d., Ljubljana
Gorazd Račič

direktor

Ob-74773
Na podlagi 37. člena statuta  družbe

Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d.,
uprava sklicuje

5. sejo skupščine  družbe
Varnost Vič, varovanje premoženja,

d.d., Ljubljana, Koprska 94,
ki bo dne 27. 8. 2002 ob 8. uri, na

sedežu  družbe v Ljubljani, Koprska 94, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini Branko

Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalca glasov Ivana Klemena in

Rajko Makarića.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnov-

nega kapitala z umikom delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: zmanjša
se osnovni kapital  družbe, ki znaša
19,422.000 SIT, z umikom 1.942 lastnih
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT vsa-
ka, v skupni nominalni vrednosti 1,942.000
SIT v breme rezerv  družbe tako, da po
izvedenem zmanjšanju osnovni kapital  druž-
be znaša 17,480.000 SIT.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
se objavi v Uradnem listu RS. V objavi se
upnike, katerih terjatve so nastale pred ob-
javo sklepa o zmanjšanju osnovnega kapita-
la, opozori, da lahko v roku 6 mesecev od
objave, zahtevajo ustrezno zavarovanje za
primer, če ne bi mogli biti poplačani oziro-
ma ustrezno zavarovani.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) Dejavnost  družbe se uskladi z Ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

b) Dejavnost  družbe se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi:

– 45.210 splošna gradbena dela,
– 45.320 izolacijska dela,
– 45.330 vodovodne, plinske in sanitar-

ne instalacije,
– 45.410 fasaderska in štukaterska de-

la,
– 45.420 vgrajevanje stavbnega in dru-

gega pohištva,
– 45.430 oblaganje tal in sten,
– 45.441 steklarska dela,
– 45.442 pleskarska dela,
– 45.450 druga zaključna gradbena dela,
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– 50.103 posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili,

– 51.140 posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal,

– 51.180 posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov,

– 51.190 posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov,

– 51.410 trgovina na debelo s teksti-
lom,

– 51.420 trgovina na debelo s oblačili in
obutvijo,

– 51.540 trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje,

– 51.870 trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo,

– 51.900 druga trgovina na debelo,
– 52.410 trgovina na drobno s teksti-

lom,
– 52.420 trgovina na drobno z oblačili,
– 52.430 trgovina na drobno z obutvijo

in usnjenimi izdelki,
– 52.500 trgovina na drobno z rabljenim

blagom,
– 71.330 dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem,
– 71.340 dajanje drugih strojev in opre-

me v najem.
c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-

tve statuta  družbe in čistopis statuta  družbe.
4. a) Predložitev letnega poročila za leto

2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih  družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Sprejem sklepa o razporeditvi bilan-
čnega dobička za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček  družbe v višini 7,653.677,07 SIT,
oblikovan iz poslovanja v letu 2001, se raz-
poredi v druge rezerve iz dobička.

c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
potrjuje in odobri delo direktorja in nadzor-
nega sveta v poslovnem letu 2001 ter pode-
ljuje direktorju  družbe in članom nadzorne-
ga sveta razrešnico za poslovno leto 2001.

5. Višina sejnin za predsednika in člane
nadzornega sveta  družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sejnina za
predsednika nadzornega znaša 35.000 SIT
neto in za člane nadzornega sveta 25.000
SIT neto.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko  družbo za leto 2002 skupščina
imenuje  družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja

in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, bo na voljo v taj-
ništvu uprave na sedežu  družbe, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške  družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu  družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Vič, d.d., Ljubljana
direktor

Marjan Dovjak, ek.

Št. 276 Ob-74771
Na podlagi točke X. statuta delniške

družbe Intes Mlin in testenine d.d. Maribor,
Meljska cesta 19, uprava družbe sklicuje

skupščino delniške družbe
Intes Mlin in testenine d.d., Maribor,
ki bo v torek 27. 8. 2002 s pričetkom

ob 13. uri v sejni sobi družbe na Meljski
cesti 19 v Mariboru

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednika skupščine se imenu-
je Silva Kovačiča, za predsednika verifika-
cijske komisije se imenuje Dušana Martiča,
za preštevalki glasov pa Marjano Vindiš in
Marijo Novak. Notar na skupščini bo Stani-
slav Bohinc.

2. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja, pisnega poroči-
la nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o pokritju izgube ter podeli-
tev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izguba iz poslovnega leta 2001 v viši-
ni 153,087.842,81 SIT, se pokrije iz splo-
šnega prevrednotovalnega popravka kapi-
talskih rezerv v višini 8,320.560,20 SIT in
splošnega prevrednotovalnega popravka ka-
pitala v višini 144,767.282,61 SIT.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

3. Pripojitev družbe Žito Mlini d.o.o.
Ljubljana, Šmartinska 154 k družbi Intes
Mlin in testenine d.d. Maribor, Meljska ce-
sta 19.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: poda se soglasje k dne 18. 7. 2002
sklenjeni pogodbi o pripojitvi družbe Žito
Mlini d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 154 k
družbi Intes Mlin in testenine d.d. Maribor,
Meljska cesta 19, z vsebino kot izhaja iz
sklenjene pogodbe, pregledane s strani pri-
pojitvenega ravizorja

Zaradi uresničitve pravice imetnikov po-
slovnih deležev družbe Žito Mlini d.o.o. (pre-
vzete družbe) do zamenjave teh deležev za
delnice družbe Intes Mlin in testenine d.d.
(prevzemne družbe) se v postopku pripoji-
tve prevzete družbe k prevzemni družbi iz-
vede povečanje osnovnega kapitala družbe
Intes Mlin in testenine d.d. z izdajo novih
delnic.

Firma izdajatelja delnic je: Intes Mlin in
testenine d.d. Maribor, Meljska cesta 19.

Osnovni kapital družbe Intes Mlin in te-
stenine d.d., ki znaša po stanju na dan spre-
jema tega sklepa 549,982.000 SIT, se na
podlagi tega sklepa poveča v skupnem no-
minalnem znesku za 1.134,062.000 SIT.
Osnovni kapital družbe po pripojitvi znaša
1.684,044.000 SIT in je razdeljen na
1,684.044 delnic z nominalno vrednostjo
ene delnice 1.000 SIT.

Za nominalni znesek povečanega osnov-
nega kapitala družbe Intes Mlin in testenine
d.d. naveden v četrtem odstavku tega skle-
pa, se izda 1,134.062 navadnih imenskih,
prosto prenosljivih delnic družbe Intes Mlin
in testenine d.d. z nominalno vrednostjo ene
delnice 1.000 SIT.

Značilnosti novo izdanih delnic so:
– delnice se glasijo na ime,
– delnice so navadne, prosto prenoslji-

ve,
– imetnikom dajejo pravico do udeležbe

pri upravljanju družbe,
– imetnikom dajejo pravico do udeležbe

na dobičku (dividenda),
– imetnikom dajejo pravico do ustrezne-

ga dela preostalega premoženja po likvida-
ciji ali stečaju družbe.

Delnice bodo izdane v obliki nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev skladno z do-
ločbami zakona.

Z novo izdanimi delnicami družbe Intes
Mlin in testenine d.d. njihovi imetniki ne
smejo trgovati na organiziranem trgu do pri-
dobitve dovoljenja Agencije za trg vredno-
stnih papirjev.

Na podlagi tega sklepa novo izdane del-
nice družbe sodelujejo v dobičku celega
poslovnega leta, v katerem je bil ta sklep
sprejet.

Skupni emisijski znesek po tem sklepu
novo izdanih delnic družbe Intes Mlin in
testenine d.d. se določi na podlagi oprav-
ljene zamenjave poslovnih deležev za del-
nice prevzemne družbe, po menjalnem ra-
zmerju kot je bilo ugotovljeno za potrebe
postopka združitve družb ter znaša 0,89
enote poslovnega deleža družbe Žito Mli-
ni d.o.o. (v znesku 1.000 SIT) za eno
navadno delnico družbe Intes Mlin in te-
stenine d.d.
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Kadar razmerje, v katerem se zamenjajo
delnice prevzemne družbe za poslovne de-
leže prevzete družbe, ni enako eni ali več
delnic prevzemne družbe za eno enoto po-
slovnega deleža prevzete družbe, se delni-
čarjem prevzete družbe, ki ne razpolagajo z
ustreznim številom enot poslovnih deležev
prevzete družbe, da bi lahko prejeli celo
število delnic prevzemne družbe, zagotovi
denarno doplačilo. Pri tem znesek denar-
nega doplačila sorazmeren 1.442,85 SIT
za eno enoto poslovnega deleža prevzete
družbe.

Upravičenci do vpisa ter pridobitve del-
nic, izdanih po postopku povečanja
osnovnega kapitala družbe po tem skle-
pu, so vsi družbeniki družbe Žito Mlini
d.o.o., ki bodo na presečni dan 31. 12.
2002, ko se izvede zamenjava poslovnih
deležev za delnice, imeli deleže v družbi.
Status upravičenca do vpisa potrebnega
števila delnic družbe, ki se prevzema, se
ugotavlja po vpisu v sodni register na pre-
sečni dan.

Na podlagi tega sklepa ter v skladu z
določbami sklenjene Pogodbe o pripojitvi,
bo vsak upravičenec za vsakih 0,89 enot
poslovnega deleža (v nominalni vrednosti
1.000 SIT) družbe Žito Mlini d.o.o. prejel
eno novo izdano delnico družbe Intes Mlin
in testenine d.d. z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala družbe
Intes Mlin in testenine d.d. prične veljati z
dnem vpisa tega sklepa o povečanju v so-
dni register.

Za prilagoditev določb statuta družbe
Intes Mlin in testenine d.d. in vpis v sodni
register po dejanskem povečanju osnov-
nega kapitala družbe, ko bo izvedeno na
podlagi ter v skladu s tem sklepom, prav
tako tudi za spremembo firme v Žito Intes,
živilska industrija d.d. Maribor, Meljska
cesta 19, skrajšano ime Žito Intes d.d.,
pooblašča skupščina nadzorni svet druž-
be.

Prevzemna družba družbenikom prevze-
te družbe in delničarjem prevzemne družbe
v skladu z določilom 528/a člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
45/02), omogoča denarno odpravnino za
eno enoto poslovnega deleža v nominalni
vrednosti 1.442,85 SIT, oziroma za eno del-
nico 1.282,12 SIT.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe v predlaganem besedilu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-

oblaščenega revizorja družbe za poslovno
leto 2002 se imenuje revizijska družba Er-
nest & Young d.o.o. Ljubljana, Dunajska
cesta 111.

Udeležba na skupščini in glasovanje:
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udelež-
bo najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno, s priporočeno pošiljko napovejo na
sedežu družbe. Pooblastilo pooblaščencem
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu druž-
be.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe,
do seje skupščine vsak delovnik od 9. do
12. ure.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, pisno sporočijo upravi, v
enem tednu po objavi sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 12. uri.V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Intes Mlin in testenine d.d. Maribor
uprava

direktor Janez Klenovšek

Ob-74775
Na podlagi 35. člena statuta  družbe

Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis, d.d.
uprava sklicuje

5. sejo skupščine  družbe
Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis,

d.d., Ljubljana, Rožna dolina cesta
IX/6,

ki bo dne 27. avgusta 2002 ob 13. uri,
na sedežu  družbe v Ljubljani, Rožna dolina
cesta IX/6, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini Branko

Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov Zdravka Gubanca

in Majdo Klajderič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Spremembe in dopolnitve statuta

družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) dejavnost  družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02),

b) sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta  družbe in čistopis statuta  družbe.

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve poslovnika
o delu skupščine ter čistopis poslovnika o
delu skupščine.

4. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2001 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
poslovanja družbe.

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 poslovan-
ja družbe.

b) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na  podeljuje direktorju  družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2001.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko  družbo za leto 2002 skupščina
imenuje  družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

6. Določitev višine sejnine za udeležbo
na sejah nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane
nadzornega sveta v višini 50.000 SIT neto
za člana in 75.000 SIT neto za predsedni-
ka, ki se letno revalorizira z rastjo življenjskih
stroškov.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, bo na voljo v taj-
ništvu uprave na sedežu  družbe, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške  družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu  družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Iskra Prins, d.d., Ljubljana
direktor:

Marko Volk, univ. dipl. ek.
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Št. 02-00003 Ob-74777
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in 37. člena statuta delni-
ške  družbe IMP Črpalke d.d., Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana, uprava  družbe sklicuje

5. redno zasedanje skupščine
 družbe IMP Črpalke d.d. Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 9. uri, na

lokaciji Ig 233 A, 1292 Ig.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-

nih organov.
Predlog sklepa št. 1: za predsednico

skupščine se izvoli Nataša Mahne, za
preštevalke glasov Marta Bušnja, Aleksan-
dra Kostanjevec in Branislava Špeh.

Ugotovi se, da seji skupščine prisostvu-
je vabljena notarka mag. Nina Češarek.

2. 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 št. 2: skupščina se sez-
nani s poročilom nadzornega sveta o preve-
ritvi letnega poročila za poslovno leto 2001,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2001
in s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2001.

3. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave in nadzornega sveta o razporeditvi
dobička za leto 2001.

Predlog sklepa št. 3: skupščina se je
seznanila z odločitvijo uprave in nadzornega
sveta  družbe, da dobiček poslovnega leta
2001 po stanju na dan 31. 12. 2001, ki
znaša 117,375.166 SIT, ostane nerazpo-
rejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa št. 4: skupščina imenuje
za revizorja  družbe za poslovno leto 2002
revizijsko  družbo Ernst & Young, d.o.o,
Dunajska 111, Ljubljana.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo pri KDD tri dni pred zasedanjem skup-
ščine in ki svojo udeležbo na skupščini pred-
hodno najavijo. Udeležba na skupščini se
najavi po telefaksu, telegramu, teleksu ali s
poštno pošiljko, ki mora prispeti na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino najprej pol ure pred njenim
začetkom podpisali seznam prisotnih delni-
čarjev in prevzeli gradivo in glasovalne listi-
če. Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na lokaciji Ig 233 A, 1292
Ig, od 14. 8. 2002 do vključno 28. 8. 2001,
vsak delavnik med 10. in 12. uro, pri Branki
Špeh.

IMP Črpalke, d.d., Ljubljana
predsednik uprave  družbe

Marko Mohar, univ. dipl. inž.

Ob-74778
Uprava  družbe na podlagi 7.3. točke

statuta delniške  družbe Valkarton, podjetja
za proizvodnjo in predelavo valovitega kar-
tona d.d., sklicuje

osmo sejo skupščine
delniške  družbe Valkarton d.d.,

ki bo v petek, 30. avgusta 2002 ob 12.
uri, na sedežu  družbe Valkarton d.d., v
Logatcu, Tržaška cesta 1, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa:
a) za predsednico 8. seje skupščine Val-

karton d.d., se izvoli Ano Jaklič,
b) za preštevalko glasov se določi Bar-

bara Obreza.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega do-

bička in podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta  družbe.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta  družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega letnega poročila
uprave za poslovno leto 2001.

2.2. Celotni bilančni dobiček poslovne-
ga leta 2001, ki ga sestavljajo preneseni
revalorizirani čisti dobički iz preteklih let v
višini 873,778.453,24 SIT in sprostitev ka-
pitalskih rezerv iz dobička v višini
2.145,332.513,59 SIT ter nerazdeljeni či-
sti dobiček leta 2001 v višini
278,426.074,75 SIT, ostane nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico čla-
nom uprave in nadzornega sveta  družbe za
poslovno leto 2001.

3. Sklepanje o spremembah statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta na predlog upra-
ve  družbe in nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

za revizijski pregled poslovanja za leto 2002
revizijsko  družbo Deloitte & Touche.

Izvolitev začne veljati z dnem veljavnosti
sprememb statuta.

Gradiva
Celotno gradivo, vključno s predlagani-

mi spremembami statuta, je delničarjem na
vpogled v tajništvu  družbe v Logatcu, Trža-
ška cesta 1, vsak delavnik, od dneva objave
sklica do dneva skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved udeležbe je  družba
prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine. Pooblastilo za zastopanje na skup-
ščini mora biti pisno.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
javi sklica seje skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi
razen volilnih predlogov, ki jih ni treba ute-
meljevati.

Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bi

bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Valkarton d.d., Logatec
uprava

Ob-74785
Na podlagi 35. člena statuta delniške

družbe Iskre, d.d., Kotnikova 28, Ljublja-
na uprava družbe sklicuje

skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 8. 2002, ob 10. uri, v

dvorani Upravne enote Vič, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejema na-
slednji sklep: za predsednika skupščina
imenuje Leonarda Peklarja; za preštevalca
glasov pa Jerneja Peršaka in Matjaža Košir-
ja.

Na skupščino je vabljen notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom za poslovno leto 2001, poročilom nad-
zornega sveta o rezultatu preveritve vode-
nja družbe v poslovnem letu 2001 in s po-
ročilom o reviziji računovodskih izkazov za
poslovno leto 2001.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilan-
čnega dobička in razrešnica upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema sklep:

Bilančni dobiček:
– iz poslovnega leta 2001 v višini

160,670.000 SIT,
– preneseni dobiček iz prejšnjih let v vi-

šini 57,325.000 SIT,
ostajata nerazporejena.
Skupščina družbe podeljuje razrešnico

upravi in nadzornemu svetu družbe za po-
slovno leto 2001.

4. Predlog za spremembo statuta.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet

družbe predlagata skupščini v obravnavo in
sprejem spremembo 18. člena Statuta druž-
be Iskre, d.d., Ljubljana in sicer prvega stav-
ka, prvega odstavka, ki se glasi: Upravo
družbe sestavlja 2 – 5 članov – direktorjev.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
Za revizorja družbe za poslovno leto

2002 in za pregled povečanja osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki skupščina imenu-
je revizijsko družbo KPMG, Ljubljana.

6. Obravnava in sprejem sklepa o dolo-
čitvi višine sejnine za člane nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema na-
slednji sklep:

Članom nadzornega sveta pripada za nji-
hovo delo sejnina v višini 60.000 SIT neto
na sejo za člana nadzornega sveta in
90.000 SIT neto na sejo za predsednika
nadzornega sveta. Sejnino se usklajuje z
inflacijo od dneva sprejema tega sklepa.



Stran 5372 / Št. 64-66 / 26. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje v pone-
deljek 26. avgusta 2002.

Delovno gradivo, letno poročilo in poro-
čilo nadzornega sveta bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Iskra, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-74786
Na podlagi 10.3. točke statuta Krona

holding, finančna  družba, d.d., direktor
družbe sklicuje

10. sejo skupščine delničarjev
 družbe Krona holding d.d.,

ki bo dne 29. 8. 2002 ob 9.30, v sejni
sobi  družbe DUS Krona d.o.o., Ljubljana,
na Štefanovi 13a, Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti  družbe.

2. Izvolitev organov  družbe.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik

skupščine Janez Pajek in preštevalka gla-
sov Mateja Puklek. Seji prisostvuje notarka
Kumar Nada.

3. Letno poročilo o poslovanju za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju  družbe z revidira-
nimi računovodskimi izkazi za leto 2001 z
mnenjem NS  družbe in mnenjem poobla-
ščenega revizorja.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2001 ter jima podeljuje
razrešnico.

5. Pokrivanje izgub iz preteklih let.
Predlog sklepa: skupščina  družbe sprej-

me sklep, da se izguba za leto 2001 v zne-
sku 173,540.967,66 SIT pokrije v breme
revalorizacijskega popravka osnovnega ka-
pitala.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Nadzorni svet predlaga sklep: za izved-
bo redne revizije poslovanja za poslovno
leto 2002 skupščina imenuje KPMG Slove-
nija d.o.o., Ljubljana.

7. Sprejem sklepa o končni višini osnov-
nega kapitala  družbe.

Predlog sklepa: končna višina osnovne-
ga kapitala  družbe Krona holding d.d., skla-
dno s sklepom skupščine PID Krona Krona
d.d., z dne 4. 9. 2001 in odločbo KDD
d.d., v zadevi zamenjave delnic zaradi spre-
membe nominalnega zneska delnic in zdru-
žitve teh delnic, se spremeni iz
1.287,161.800 SIT v 1.287,121.000 SIT.
Razlika v višini 40.800 SIT se poračuna v

breme revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala.

8. Sprememba statuta  družbe.
Nadzorni svet predlaga sklep: sprejmejo

se spremembe in dopolnitve statuta ter nje-
gov čistopis v predloženem besedilu, ki je
sestavni del tega sklepa.

9. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sklep: z iztekom

mandata dosedanjemu nadzornemu svetu z
dnem 11. 2. 2003, skupščina delničarjev
imenuje nov nadzorni svet v sestavi: Gregor
Kenda, Aleš Winkler in Danilo Grašič za šti-
riletno mandatno obdobje.

Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poo-

blaščence na podlagi 10.3.3. točke statuta
pozivamo, da svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo  družbi vsaj tri dni pred sejo
skupščine. Prijave in pooblastila naj na se-
dež  družbe prispejo najkasneje do 26. 8.
2002. Skladno s točko 10.2. statuta Krona
holding d.d., število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti 10
dni pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skup-
ščine eno uro pred pričetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem  družbe na sede-
žu  družbe Krona holding d.d., Štefanova
13a, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro, od dneva objave sklica skupščine
do dneva zasedanja le-te.

Krona holding d.d.
direktor: Igor Maroša

Ob-74787
Uprava  družbe Opekarna Novo mesto

d.d., Zalog 21, Novo mesto, vabi delničarje
na

7. sejo skupščine
 družbe Opekarna Novo mesto d.d.,
dne 28. avgusta 2002 ob 9. uri, na se-

dežu  družbe Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednika skupščine se imenu-
je Bogomir Vovk, za preštevalca glasov se
imenujeta Jože Omerzel in Ilija Vardić.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marta Malič.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001, poročilom nadzornega sveta o nad-
zoru poslovanja v  družbi za leto 2001 in
podelitev zaupnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 in poročilom nadzornega
sveta o nadzoru poslovanja v  družbi za leto
2001. Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2001.

3. Odločanje o uporabi bilančnega do-
bička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček oblikovan iz prene-
senega dobička preteklih let, revalorizacij-
skega popravka tega dobička in čistega do-
bička za leto 2001 znaša 10,575.000 SIT.

O uporabi celotnega bilančnega dobič-
ka v višini 10,575.000 SIT bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobi-
ček).

4. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja računovodskih izkazov za leto 2002
se imenuje Ecum Revizija d.o.o., Kersniko-
va 6, Ljubljana.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v pisni obliki.

Najavljeni udeleženci so dolžni v tajništvu
družbe pol ure pred začetkom zasedanja
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojas-
njuje, ter druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu  družbe, vsak delov-
nik od 8. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine obvestila imenske del-
ničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Opekarna Novo mesto d.d.
uprava  družbe

Ob-74788
V skladu s statutom delniške  družbe in

Zakonom o gospodarskih  družbah sklicuje
uprava

5. skupščino
delniške  družbe Aluminij Montal d.d.

Komen,
ki bo v sredo, 28. 8. 2002 ob 8. uri, na

sedežu  družbe (prostori uprave) v Komnu
129a.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna. Po predlogu uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsednika
skupščine in preštevalce glasov ter ugotovi
prisotnost notarja Mesar Milana iz Sežane,
za sestavo zapisnika v notarski obliki.

2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu  družbe za leto 2001.

Predlog sklepa št. 2: skupščina se sez-
nani s poročilom nadzornega sveta o let-
nem poročilu  družbe za leto 2001.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi bilan-
čnega dobička.

Predlog sklepa št. 3: po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta se bilančni dobiček
leta 2001 razporedi za druge rezerve iz do-
bička.

4. Podelitev razrešnice nadzornemu sve-
tu in upravi  družbe.

Predlog sklepa št. 4: skupščina delni-
čarjev Al. Montal podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri
delo teh dveh organov v letu 2001.
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5. Spremembe in dopolnitve statuta  druž-
be.

Predlog sklepa št. 5: na predlog uprave
in nadzornega sveta sprejme skupščina spre-
membe in dopolnitve statuta  družbe v pred-
loženem besedilu in čistopis statuta  družbe.

6. Sklep o odkupu lastnih delnic na pred-
log uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 6: na predlog uprave
in nadzornega sveta skupščina sprejme sk-
lep o odkupu lastnih delnic tako, kot je pred-
lagala uprava.

7. Imenovanje revizijske  družbe za leto
2002.

Predlog sklepa št. 7: na predlog nadzor-
nega sveta imenuje skupščina za poblašče-
nega revizorja za leto 2002 revizijsko  druž-
bo Podboršek d.o.o., Ul. Gradnikove briga-
de 4, Ljubljana.

8. Imenovanje novega nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da z
11. 9. 2002 preneha mandat dosedanjim
članom nadzornega sveta.

Na predlog nadzornega sveta se za man-
datno dobo štirih let, od 12. 9. 2002 ime-
nujejo člani, kot je predlagano z gradivom.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi po-
oblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu  družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili (ose-
bno ali s priporočeno pošiljko) najkasneje 3
dni pred sejo skupščine, v tajništvu  družbe
v Komnu, Komen 129a.

Najavljeni udeleženci so v tajništvu  druž-
be pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev in se ob prijavi izkaže-
jo z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz
sodnega registra ali sklepom o imenovanju.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojas-
njuje ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v tajništvu,
vsak delavnik od 9. do 12.ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe, spre-
minjevalne oziroma nasprotne predloge pi-
sno sporočijo upravi. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne pol ure za prvim sklicem z enakim dnev-
nim redom. V tem primeru bo veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Aluminij Montal d.d., Komen
uprava  družbe

Ob-74789
Na podlagi razdelka VIII, točka B, statuta

Pokojninske  družbe SKB, d.d., Ljubljana,
uprava Pokojninske  družbe SKB, d.d. Ljub-
ljana, sklicuje

2. skupščino
Pokojninske  družbe SKB, d.d.,

ki bo dne 26. avgusta 2002 ob 13. uri, v
sejni sobi v VI. nadstropju SKB Banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se organe skup-

ščine ter imenuje notar po predlogu sklica-
telja.

2. Sprejem letnega poročila Pokojnin-
ske  družbe SKB, d.d.

Predlog sklepov:
2.1. Skupščina  družbe, na podlagi mne-

nja nadzornega sveta, sprejme letno poro-
čilo Pokojninske  družbe SKB, d.d. in revi-
dirane računovodske izkaze za poslovno le-
to 2001.

2.2. Skupščina  družbe podeli razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu Pokojninske
družbe SKB, d.d., za poslovno leto 2001.

3. Sprejem poročila o notranjem revidi-
ranju za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina  družbe, na
podlagi mnenja nadzornega sveta, sprejme
poročilo o notranjem revidiranju za poslov-
no leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina  družbe ime-
nuje za revizorja računovodskih izkazov za
poslovno leto 2002 revizorsko hišo
Ernst&Young d.o.o.

Predlagatelj sklepov je uprava  družbe.
Gradivo za skupščino  družbe je vsem

delničarjem na voljo na sedežu Pokojninske
družbe SKB, d.d., Slovenska cesta 56 –
58, Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, pri čemer lahko glasovalno pravi-
co uresničujejo na skupščini pod pogojem,
da najkasneje tri dni pred dnevom skupšči-
ne prijavijo svojo udeležbo na sedežu  druž-
be. Glasuje se osebno ali pa po poobla-
ščencu, pooblastila za glasovanje na skup-
ščini pa morajo biti  družbi predložena v
pisni obliki pred ali osebno ob sklicu.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega ka-
pitala. Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri, na mestu prvega sklica. Na po-
novnem zasedanju bo skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Pokojninska  družba SKB, d.d.,
Ljubljana

dr. Danijel Starman
predsednik uprave

Franjo Bizjak
član uprave

Ob-74792
Uprava  družbe na podlagi 34. člena

statuta  družbe sklicuje

6. sejo skupščine
delniške  družbe Stilles d.d., Inženiring

in notranja oprema, Sevnica,
ki bo v sredo, 28. 8. 2002 ob 12.30, na

sedežu  družbe na Savski cesti 13 v Sevni-
ci.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter določi-
tev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franca Ernestla, za prešte-
valca glasov pa se določi Alenko Tomažin in
Matjaža Stariča. Skupščini prisostvuje notar
Alojz Vidic.

2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se nov poslov-

nik o delu skupščine Stilles d.d.
3. Predstavitev letnega revidiranega po-

slovnega poročila za leto 2001, pisnega
poročila nadzornega sveta, seznanitev z bi-
lančno izgubo ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta in spre-
jemom letnega poročila  družbe za leto
2001 ter podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja in računovodskih izkazov Stilles d.d. za
leto 2002 se na predlog nadzornega sveta
imenuje revizijsko hišo Abeceda, revizijska
družba d.o.o., Celje.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah, dopolnitvah in uskladitvi statuta
družbe Stilles d.d.

Predlog sklepa: določbe statuta  družbe
Stilles d.d., Sevnica, se v celoti spremenijo,
dopolnijo in uskladijo z Uredbo o uvedbi in
uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti
in sprejme se novo besedilo statuta.

6. Razrešitev in izvolitev članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi spremembe sta-
tuta se razrešijo dosedanji člani nadzornega
sveta v sestavi: Ambrožič Branko, Šoln Zo-
ran, Tanko Sašo, Brezovar Vojka in se za
obdobje 4 let izvoli: Bačac Jasno, Šoln Zo-
rana, Colja Ireno.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
za skupščino, letno poročilo, revizorjevo
mnenje, poročilo nadzornega sveta, pred-
log sprememb in dopolnitev statuta, pred-
log poslovnika, so na vpogled vsem delni-
čarjem na sedežu  družbe, Savska cesta
13, Sevnica, v tajništvu uprave, in sicer vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

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 tudi pisna pooblastila.

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
kapitala.

Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na podlagi podatkov Klirinško depot-
ne  družbe na dan 23. 8. 2002.

Stilles, d.d., Sevnica
uprava

Aleksander Hatlak
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Ob-74794
Uprava in nadzorni svet Inde Koper Iz-

delava orodij, predelava termoplastov,
rehabilitacijska dejavnost, kadrovski in-
ženiring, d.d. Koper, ulica 15. maja 6,
sklicuje na podlagi 10. in 15. člena statuta
družbe

5. redno sejo skupščine  družbe,
ki bo dne 29. avgusta 2002 ob 13. uri, v

prostorih jedilnice na sedežu  družbe z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa: za pred-
sednika skupščine se izvoli Franc Gerževič,
za preštevalca glasov se izvoli Giliolo Grižon
in Mirjano Bratož, za notarko se imenuje
Nevenko Kovačič.

2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2001 in poročilom nadzornega sve-
ta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa: skupšči-
na sprejme na znanje letno poročilo uprave
za leto 2001 in poročilo nadzornega sveta
za leto 2001.

3. Pokrivanje izgube in podelitev razre-
šnice upravi in članom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Izguba za leto 2001 znaša
188,174.184,93 SIT in se pokrije na na-
slednji način:

a) za pokrivanje ugotovljene izgube se
uporabi odstopljena sredstva, ki so bila obli-
kovana v letu 2001 v skupni višini
71,326.934,30 SIT in to na naslednji način:

– za kritje izgube v letu 2001 se z odpra-
vo rezervacij iz naslova amortizacije prene-
se v prihodke sredstva v višini stroška amor-
tizacije in revalorizacije amortizacije, to je
skupaj 41,580.060,34 SIT;

– ugotovljena nepokrita izguba iz redne-
ga delovanja za leto 2001 znaša
151,461.596,22 SIT. Za kritje ugotovljene
nepokrite izgube iz rednega delovanja se
črpa ostanek oblikovanih odstopljenih sred-
stev v dobro izrednih prihodkov v višini
29,746.873,96 SIT;

b) po uporabi vseh odstopljenih sred-
stev ostaja v izkazu uspeha  družbe za leto
2001 izkazana nepokrita izguba v višini
116,847.250,63 SIT. Ostanek nepokrite iz-
gube v letu 2001 znaša 116,847.250,63
SIT in se v celoti pokrije v naslednjih petih
letih.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta za poslovno leto 2001 in
se upravi, predsedniku in članoma nadzor-
nega sveta podeli razrešnico za poslovno
leto 2001.

4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini spre-
jem naslednjega sklepa: na predlog nadzor-
nega sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2002 imenuje revizijska hiša
Ernst&Young d.o.o., Ljubljana.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda s poročilom nadzornega sveta in
letnim poročilom uprave je na vpogled vsem
delničarjem v splošnem sektorju na sedežu
družbe od 8. do 12. ure, vsak delovni dan.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki delnic, sami ali po svojih pooblaščen-
cih, oziroma zakonitih zastopnikih. Poobla-
ščenci morajo predložiti tudi pisno poobla-
stilo.

Ponovno zasedanje
Skupščina bo veljavno odločala, če bo

na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnosti,
bo ponovno zasedanje skupščine naslednji
dan ob isti uri in v istem prostoru, na njej pa
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Inde Koper, d.d., Koper
uprava-direktor:

Danilo Pines, univ. dipl. ek.

Ob-74795
Na podlagi Statuta delniške  družbe

Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, Vipava, uprava  družbe sklicuje

5. sejo skupščine
 družbe Agroind Vipava 1894 Vipava

d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, dne 29. 8. 2002, ob 9.

uri, na sedežu  družbe, Vinarska cesta 5,
Vipava.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles ter predsta-
vitev notarke.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsedujočo skupščini se izvoli

Heleno Kodele Rupnik, za preštevalki gla-
sov pa Matejo Kodelja in Majdo Škapin.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notar-
ka.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za poslovno leto 2001 z mnenjem revi-
zorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2001 z mne-
njem revizorja in pisnim poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2001.

3. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

3.1 Bilančni dobiček v višini
82,840.560,57 SIT se razporedi na nasled-
nji način: preneseni čisti dobiček poslovne-
ga leta 2000 v višini 43,694.018,90 SIT in
revalorizacijski popravek tega dobička v vi-
šini 3,058.581,32 SIT ostaneta nerazpore-
jena, bilančni dobiček poslovnega leta 2001
v višini 36,087.960,35 SIT pa se razporedi
v druge rezerve.

3.2 Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja  družbe za poslovno leto 2002 se
imenuje revizijsko  družbo Ernst & Young
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 111.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be in dopolnitve statuta  družbe Agroind
Vipava 1894 Vipava d.d.

Gradivo
Gradivo za skupščino z revidiranim let-

nim poročilom in poročilom nadzornega sve-
ta ter z besedilom predlaganih sprememb
in dopolnitev statuta je na vpogled na sede-
žu  družbe vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine, od 12. do 14. ure, v tajništvu
uprave  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu  družbe. Pravico do
sodelovanja in glasovanja na skupščini ima-
jo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki so najmanj tri dni pred za-
sedanjem skupščine pisno potrdili svojo
udeležbo na sedežu uprave  družbe.

Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine vpišejo v listo udeležencev in pre-
vzamejo glasovnice.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 10. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava  družbe

direktor
Joško Ambrožič univ. dipl. inž.

Ob-74797
Na podlagi šeste točke Statuta delniške

družbe Oniks d.d., Jesenice in 283. člena
Zakona o gospodarskih  družbah, sklicuje-
mo

9. redno skupščino
delniške  družbe Oniks d.d., Jesenice,

Spodnji Plavž 6,
ki bo v sredo, 28. avgusta 2002 ob 12.

uri, v sejni sobi na sedežu  družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine imenuje Gregor Ko-
zamernik, za preštevalki glasov Marina Ga-
brovšek in Jožica Klinar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Svetina.

3. Seznanitev z letnim poročilom  druž-
be Oniks d.d., Jesenice, za poslovno leto
2001 in poročilo nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila za poslovno leto
2001, skupaj s stališčem nadzornega sveta
do revizijskega poročila za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom  družbe Oniks d.d., Jese-
nice, za poslovno leto 2001, s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila za poslovno leto 2001, pozitivnim stali-
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ščem nadzornega sveta do revizijskega po-
ročila za poslovno leto 2001 in potrditvijo
letnega poročila za poslovno leto 2001.

4. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička za leto 2001 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
4.1. Ugotovitev bilančnega dobička
Na dan 31. 12. 2001 znaša bilančni

dobiček  družbe Oniks d.d., Jesenice,
861,472.248,49 SIT in je sestavljen iz:

– čistega dobička za poslovno leto 2001
– 193,630.054,44 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz prete-
klih let – 667,842.194,05 SIT.

4.2. Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček  družbe Oniks d.d., Je-

senice, na dan 31. 12. 2001 se ne razpo-
redi oziroma se bo o njem razpravljalo v
prihodnjih poslovnih letih.

4.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu

Skupščina upravi in nadzornemu svetu v
skladu s členom 282/a ZGD podeli razre-
šnico za delo v poslovnem letu 2001.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2002 revizijsko  družbo IN Revi-
zija, Družba za revidiranje in svetovanje
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovni dan od objave sklica,
od 8. do 12. ure.

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi
delničarjev, posredovani upravi  družbe v
pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega in
tretjega odstavka 288. člena Zakona o go-
spodarskih  družbah.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine pisno prijavili svojo udeležbo na se-
dežu uprave in so vpisani v delniški knjigi
KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležen-
ce prosimo, da ob prihodu prijavijo udelež-
bo, podpišejo seznam prisotnih delničarjev,
pooblaščencev oziroma zastopnikov.

Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala  družbe.

Oniks d.d., Jesenice
uprava

Ob-74799
Na podlagi 7. člena statuta delniške

družbe Ljubečna Celje, d.d., Kocbekova ce-
sta 30, Škofja vas, uprava sklicuje

6. redno skupščino
Ljubečne Celje, d.d., Ljubečna,

Kocbekova 30,
ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 12. uri,

na sedežu  družbe, Kocbekova 30, Ljubeč-
na, Škofja vas, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Aleksander Cmok, za preštevalca glasov
Ana Brajlih in Drago Želj. Za sestavo notar-
skega zapisa se imenuje notar Anton Rojec.

2. Sprejem letnega poročila z mnenjem
revizorja za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo z mnenjem
revizorja za poslovno leto 2001.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 ter jima podeli razrešnico.

4. Imenovanje revizijske hiše za poslov-
no leto 2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščenega revizorja poslovnega leta 2002
se imenuje revizijsko hišo Pricewaterhouse-
coopers iz Ljubljane.

5. Sprememba naslova delniške  družbe
Ljubečna Celje, d.d.

Skupščina se seznani s spremembo na-
slova delniške  družbe Ljubečna Celje.

Gradivo, za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu  družbe vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica na sedežu  družbe.
Uprava in nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu Republike Sloveni-
je.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni  družbi
na dan 31. 7. 2002.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi  družbe svojo udelež-
bo na skupščini.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji in ne glede na predhodno pisno prija-
vo.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na skup-
ščino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim

pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Ljubečna Celje, d.d.
uprava

Janez Jenšterle

Št. 43 Ob-74814
Na podlagi 7.5. točke Statuta  družbe

Unitas Armature d.d., Ljubljana, uprava
družbe vabi delničarje na

5. sejo  družbe
Unitas Armature d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 27. 8. 2002 ob 15. uri na
sedežu  družbe Celovška 224, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Cerar Izidorja in Rus Alek-
sandra. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Erika Braniselj.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Uporaba bilančnega dobička in pode-
litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in nadzornega sve-

ta ostane bilančni dobiček iz leta 2001 v
višini 4,868.285 SIT nerazporejen,

b) skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za njuno delo v letu 2001.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja  družbe za poslovno
leto 2002 imenuje revizijsko  družbo KPMG
Slovenija, d.o.o.

6. Sprejem sklepa o oddelitvi.
Predlog sklepa: na podlagi delitvenega

načrta s prilogami, poročila uprave o odde-
litvi, poročila o reviziji oddelitve ter poročila
nadzornega sveta o pregledu oddelitve, se
sprejme sklep kot sledi:

6.1. opravi se oddelitev  družbe UNIT –
AS nepremičnine d.d. v skladu z delitvenim
načrtom, ki je sestavni del tega sklepa,

6.2. oddelitev se opravi kot oddelitev z
ustanovitvijo nove  družbe tako, da Unitas
armature d.d. Ljubljana prenese del svoje-
ga premoženja na novo  družbo, ki se usta-
novi zaradi oddelitve,

6.3. zaradi oddelitve se ustanovi nova
družba in se sprejme njen statut z vsebino,
določeno v prilogah delitvenega načrta,

6.4. značilnosti nove  družbe UNIT – AS
nepremičnine d.d., so:

Firma  družbe: UNIT – AS nepremičnine
d.d.

Sedež  družbe: Celovška 224, Ljublja-
na.

Dejavnost  družbe je opredeljena v statu-
tu  družbe.

6.5. delničarjem  družbe Unitas armatu-
re d.d., Ljubljana, ki bodo na zadnji dan
10-dnevnega roka, šteto od vpisa  družbe v
sodni register, vpisani v centralnem registru
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nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD kot imetniki delnic Unitas armature
d.d., Ljubljana, se zagotovi sorazmeren del
delnic nove  družbe z lastnostmi in po me-
njalnem razmerju, kot je določeno v delitve-
nem načrtu gospodarske  družbe Unitas ar-
mature d.d., Ljubljana,

6.6. sklep o oddelitvi z ustanovitvijo no-
ve  družbe stopi v veljavo z dnem vpisa v
sodni register,

6.7. skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v skladu z izdanimi akti Agencije za trg
vrednostnih papirjev, sodišča in drugih or-
ganov, če bo to potrebno, prilagodi na skup-
ščini sprejete sklepe tako, da se bo delitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta
nove  družbe.

7.1. Predlog sklepa: za člane nad-
zornega sveta  družbe UNIT – AS nepremič-
nine d.d., Ljubljana se imenuje:

– Tomaža Zorca,
– Ksenijo Gašperšič,
– Danila Škofleka,
vse za mandatno dobo 4 let.
7.2. Za člane nadzornega sveta se dolo-

či sejnina v višini neto 30.000 SIT za pred-
sednika in po neto 20.000 SIT za namestni-
ka in člana nadzornega sveta.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja z oddelitvijo nastale  družbe.

Predlog sklepa: za revizorja z oddelitvijo
nastale  družbe se imenuje revizijsko  druž-
bo KPMG Slovenija, d.o.o.

9. Sprejem sklepa o spojitvi
Predlog sklepa: na podlagi pogodbe o

spojitvi s prilogami, poročil uprav obeh druž-
b o spojitvi, o reviziji spojitve ter poročila
nadzornih svetov obeh družb o pregledu
spojitve, se sprejme sklep o spojitvi Unitas,
armature d.d., Ljubljana in Kovina, Kovin-
sko predelovalno podjetje, d.d., Šmartno
pri Litiji, kakor sledi:

9.1. Opravi se spojitev Unitas d.d. in
Kovina d.d. v skladu s pogodbo o spojitvi, ki
je sestavni del tega sklepa.

9.2. Obe  družbi, ki se spajata, združita
svoje premoženje v skladu s pogodbo o
spojitvi, ki je sestavni del tega sklepa.

9.3. Zaradi spojitve se ustanovi nova
družba, za katero sprejmeta skupščina Uni-
tas d.d. in skupščina Kovina d.d. statut z
vsebino, določeno v pogodbi o spojitvi.

9.4. Značilnosti spojene, nove  družbe:
Firma  družbe: Unitas&Kovina, inženi-

ring, proizvodnja, d.d.
Skrajšana firma: Unitas&Kovina, d.d.
Sedež: Grmaška c. 3, Šmartno pri Litiji.
Dejavnost  družbe je opredeljena v statu-

tu  družbe.
9.5. Delničarjem  družbe Unitas d.d in

Kovina d.d., ki bodo na zadnji dan 10-dnev-
nega roka, šteto od vpisa  družbe v sodni
register, vpisani v centralni register nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot
imetniki delnic Unitas d.d. in Kovina d.d., se
zagotovi sorazmeren delež delnic nove
družbe z lastnostmi in po menjalnem ra-
zmerju, kot je to določeno v delitvenem na-
črtu.

9.6. Sklep o spojitvi z ustanovitvijo nove
družbe stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni
register, vendar pod pogojem, da ga bo
tudi skupščina delničarjev Kovina d.d.,
Šmartno pri Litiji, sprejela.

9.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v skladu z izdanimi akti Agencije za trg
vrednostnih papirjev, sodišča in drugih or-
ganov, če bo to potrebno, prilagodi na skup-
ščini sprejete sklepe tako, da se bo spojitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.

10. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta nove  družbe.

Predlog sklepa:
10.1. V nadzorni svet  družbe Uni-

tas&Kovina d.d. se imenuje:
– Metoda Logarja,
– Miho Kušarja,
– Barbaro Kurner Čad, kot predstavnike

kapitala ter
– dva predstavnika delavcev,
vse z mandatno dobo 4 let.
10.2. Določi se sejnino v višini neto

30.000 SIT za predsednika in po neto
20.000 SIT za namestnika in člana.

11. Imenovanje revizorja za pregled s
spojitvijo nastale  družbe.

Predlog sklepa: za ustanovitvenega revi-
zorja se imenuje revizijsko  družbo KPMG
Slovenija, d.o.o.

12. Umik delnic izdajatelja Unitas arma-
ture d.d., Ljubljana iz borzne kotacije na
prostem trgu ljubljanske Borze vrednostnih
papirjev

Predlog sklepa: umaknejo se delnice iz-
dajatelja Unitas d.d., Ljubljana, iz organizi-
ranega trga. V primeru, da bo ta sklep spre-
jet z večino 9/10 osnovnega kapitala  druž-
be,  družba ugovarjajočim delničarjem za-
gotavlja odkup njihovih delnic v sklad lastnih
delnic po enotnem dnevnem tečaju, objav-
ljenem v tečajnici Ljubljanske borze v časo-
pisu Delo, na dan objave sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu  družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo tri dni pred sejo skupščine prija-
vili svojo udeležbo na sedežu  družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu  družbe v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne 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 bo ponovno se-
stala pol ure kasneje. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala  družbe.

Unitas armature, d.d., Ljubljana
uprava  družbe

Ob-74817
Na podlagi določb Zakona o gospodar-

skih  družbah ter statuta  družbe Megafin,
družba za investiranje in nepremičnine, d.d.,
Ljubljana, uprava  družbe sklicuje

skupščino
družbe Megafin,  družba za investiranje

in nepremičnine, d.d.,

ki bo v sredo, 28. 8. 2002, ob 12.30,
na sedežu  družbe v Ljubljani, v sejni sobi
poslovne stavbe na Dunajski 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Mirana Kovačiča, za
preštevalki glasov Ani Ferjan in Teo Švigelj.

2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo za leto 2000.
3. Uporaba čistega dobička iz preteklih

let.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz preteklih

let, na dan 31. 12. 2001 izkazan v višini
120,331.453,81 SIT in revalorizacijski po-
pravek prenesenega dobička v višini
10,062.263,70 SIT, skupaj
130,393.717,51 SIT, se v celoti uporabi
za pokrivanje prenesene čiste izgube iz pre-
teklih let.

4. Predložitev letnega poročila in revizij-
skega poročila za leto 2001 ter poročila
nadzornega sveta.

5. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina podeli razre-

šnico upravi in nadzornemu svetu  družbe
za leto 2001.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: skupščina kot revizorja

družbe za leto 2002 imenuje revizijsko
družbo Ernst & Young, d.o.o.

7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

članu nadzornega sveta Miranu Kovačiču
dne 19. 10. 2002 preneha mandat član-
stva v nadzornem svetu  družbe.

Skupščina za članico nadzornega sveta
izvoli Mojco Lah, z mandatom od 19. 10.
2002 dalje.

8. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

upravo  družbe, da pridobiva in odsvaja la-
stne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev.
Najnižja prodajna oziroma nakupna cena
znaša 400 SIT najvišja pa 500 SIT za vsako
delnico. Skupni nominalni znesek lastnih
delnic v imetništvu  družbe ne sme preseči
10% osnovnega kapitala  družbe.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih del-
nic skupščina v celoti izključuje prednostno
pravico delničarjev iz 313. člena v zvezi s
prvim odstavkom 240. člena Zakona o go-
spodarskih  družbah.

Družba sme lastne delnice odsvajati pro-
sto, brez omejitev in brez posebnih obvestil
delničarjem.

Skupščina nadalje pooblašča upravo, da
po svoji presoji pridobljene lastne delnice s
sklepom umakne in s tem zmanjša osnovni
kapital, brez nadaljnjega sklepanja skupšči-
ne o zmanjšanju osnovnega kapitala.

9. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta  družbe.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine  družbi pisno prija-
vijo svojo udeležbo. Pooblaščenci morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
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Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave tega sklica skupščine v
skladu z veljavno zakonodajo.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki obsega letno

poročilo in revizijsko poročilo za leti 2000
in 2001, poročilo nadzornega sveta za leto
2001, poročilo uprave k 8. točki dnevnega
reda ter predlog sprememb statuta  družbe,
je delničarjem dostopno na sedežu  druž-
be, vsak dan od ponedeljka do petka med
9. in 12. uro, ves čas od objave sklica.

Megafin,  družba za investiranje
in nepremičnine, d.d., Ljubljana

Št. 11/2002 Ob-74818
Uprava  družbe KIG Kovinska industrija

Ig, d.d., Ig 233a, 1292 Ig, sklicuje

7. redno skupščino
 družbe KIG Kovinska industrija Ig, d.d.,

ki bo v četrtek, 29. avgusta 2002 ob 8.
uri, na sedežu  družbe, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih organov.

Predlog sklepa št. 1: za predsednico
skupščine se imenuje Nataša Mahne.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vab-
ljena notarka mag. Nina Češarek.

2. 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 št. 2: skupščina se sez-
nani s poročilom nadzornega sveta o preve-
ritvi letnega poročila za poslovno leto 2001,
s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2001
in s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2001.

3. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave  družbe in nadzornega sveta  družbe
o razporeditvi dobička za leto 2001.

Predlog sklepa št. 3: skupščina se je
seznanila z odločitvijo uprave  družbe in
nadzornega sveta: čisti dobiček poslovne-
ga leta 1997 v znesku 10,392.595,04 SIT
in revalorizacijski popravek čistega dobička
poslovnega leta 1997 v znesku
3,614.768,42 SIT, povečana za revaloriza-
cijo do dneva skupščine se razporedi za
pokrivanje izgube poslovnega leta 2001.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za poslovno leto 2002.

Predlog sklepa št. 4: skupščina imenuje
za revizorja  družbe za poslovno leto 2002
revizijsko  družbo EOS Revizijo d.o.o., Du-
najska cesta 106, 1000 Ljubljana.

5. Določitev višine sejnin za člane nad-
zornega sveta  družbe.

Predlog sklepa št. 5: na predlog uprave
družbe in nadzornega sveta  družbe skup-
ščina sprejme višino sejnin članom nadzor-
nega sveta  družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško
knjigo pri KDD tri dni pred zasedanjem skup-
ščine in ki svojo udeležbo na skupščini pred-
hodno najavijo. Udeležba na skupščini se

najavi pisno s priporočenim pismom, ki mo-
ra prispeti na sedež  družbe najkasneje tri
dni pred dnem zasedanja skupščine.

Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino najprej pol ure pred njenim
začetkom podpisali seznam prisotnih delni-
čarjev in prevzeli gradivo in glasovalne listi-
če. Pri tem so se delničarji, fizične osebe,
dolžni izkazati z ustreznim osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled sedežu  družbe na Igu vsak
delavnik od 14. 8. 2002 do vključno 28. 8.
2002, med 11. in 13. uro, pri Petri Mohar.

KIG Kovinska industrija Ig, d.d.
uprava  družbe

Ob-74821
Na podlagi določil statuta  družbe upra-

va  družbe IMP Klimat, d.d., Ljubljana, Voj-
kova cesta 58, sklicuje

5. redno sejo skupščine  družbe
IMP Klimat, d.d., Ljubljana,

ki bo v razstavnih prostorih  družbe IMP
Klimat, d.d., Ljubljana, v Ljubljani, Vojkova
cesta 58, in sicer v petek, 30. 8. 2002 ob
10. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli odvetnika Marolt Antona in za
preštevalki glasov se imenujeta Primožič
Marija in Zavrl Romana.

Skupščini bo prisostvovala notarka Ku-
mar Nada.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta  družbe.

3.1. Predlog sklepa: skupščina se sez-
nani s poročilom nadzornega sveta  družbe
o preveritvi in sprejemu letnega poročila
uprave za poslovno leto 2001.

3.2. Predlog sklepa: celotni bilančni do-
biček v skupnem znesku 36,929.470,32
SIT, ki ga sestavljata čisti dobiček leta
2001 v višini 22,482.206,45 SIT in pre-
neseni revalorizirani dobiček iz preteklih
let v višini 14,447.263,87 SIT, ostane ne-
razporejen.

3.3. Predlog sklepa: skupščina podelju-
je razrešnico članom uprave in nadzornega
sveta  družbe za poslovno leto 2001.

4. Sprememba statuta glede uskladitve
dejavnosti z Uredbo o standardni klasifika-
ciji dejavnosti.

Predlog sklepa: briše se dejavnost
70.10 – Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami in dodajo naslednje dejavnosti:

70.110 – Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg,

70.120 – Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami,

71.100 – Dajanje avtomobilov v najem.
5. Spremembe in dopolnitve statuta za-

radi uskladitve z ZGD.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta  družbe zaradi uskla-
ditve statuta z ZGD in potrdi se čistopis
statuta.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: ker je nadzornemu sve-
tu  družbe potekel mandat, se v nadzorni
svet  družbe izvolita Marjeta Fuchs in Janko
Gregorič, z mandatom od 31. 8. 2002 do
31. 8. 2006. Ugotovi se, da je svet delav-
cev izvolil v nadzorni svet  družbe Repas
Antona.

7. Predlog nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skladno z določili 276.
člena Zakona o gospodarskih  družbah se v
breme stroškov tekočega leta izplača na-
grada nadzornemu svetu v skupnem bruto
znesku 2,142.840 SIT, in sicer tako, da
predsednik nadzornega sveta prejme
857.136 SIT in ostala člana po 642.852
SIT.

8. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2002 se imenuje
revizijska  družba IN Revizija, d.o.o., Linhar-
tova 11a, Ljubljana.

Predlog sklepov pod točko 2, 3, 4 in 5
sta podala uprava in nadzorni svet  družbe,
pod točko 6 in 8 nadzorni svet  družbe, pod
točko 7 pa uprava  družbe.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu sedeža  družbe v Ljublja-
ni, Vojkova cesta 58, vsak delovnik od 8.
do 11. ure, od dneva objave do 30. 8.
2002.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu  družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
vsi tisti delničarji, pooblaščenci in zastopni-
ki, ki bodo najkasneje tri dni pred skupšči-
no prijavili svojo udeležbo upravi  družbe in
bodo na dan 27. 8. 2002 vpisani v delniško
knjigo.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj petnajst
minut pred začetkom skupščine. Udeležen-
ci skupščine se morajo podpisati na sez-
nam udeležencev in prevzeti glasovalne li-
stiče.

IMP Klimat, d.d., Ljubljana
uprava  družbe

Ob-74836
Na podlagi 284. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in poglavja F. statuta  druž-
be sklicuje uprava  družbe KOTO d.d., Mi-
klošičeva 5, Ljubljana,

10. skupščino
 družbe KOTO d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 28. avgusta 2002 ob 14.
uri, na sedežu  družbe na Miklošičevi 5 v
Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa št.1.: za predsednika skup-
ščine se imenuje Sašo Koštial, za preštevalki
glasov pa Emo Urh in Tanjo Vene.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vab-
ljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
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2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2.: na predlog večin-

skega delničarja se za nove člane nadzor-
nega sveta  družbe KOTO d.d., za mandat-
no obdobje štirih let, imenuje:

– Aleša Okorna,
– Andreja Urbasa,
– Sašo Koštial.
3. Vprašanja in predlogi.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi-
jo upravi  družbe vsaj tri dni pred sejo skup-
ščine.

Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih del-
ničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne li-
stiče. Pri tem so se delničarji, fizične ose-
be, dolžni izkazati z ustreznim osebnim do-
kumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani, vsak
delavnik med 10. in 12. uro ter med 13.30
in 15. uro.

KOTO, d.d., Ljubljana
direktor  družbe

Ob-74837
Na podlagi 7. točke Statuta delniške

družbe Aravto trgovina, transport, vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil d.d., Gornja
Radgona, Ljutomerska 29, sklicuje uprava

5. sejo skupščine
 družbe Aravto d.d., Gornja Radgona,

Ljutomerska 29,
ki bo dne 29. 8. 2001 ob 9. uri na

sedežu  družbe v sejni sobi v Gornji Radgo-
ni, Ljutomerska 29.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna, izvoli se predsednik skup-
ščine in dve preštevalki glasov po predlogu
uprave.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar mag.
Andrej Rošker, za sestavo notarskega zapisa.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2001, sklepanje o pokrivanju izgu-
be, podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa: skupščina  družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sve-
ta  družbe in revizijskim poročilom, ki se
nanašata na preveritev poročila  družbe za
leto 2001.

Sklepanje o pokrivanju izgube:
a) del prenesene izgube iz leta 1999 in

2000 v višini 26,809.777,55 SIT in del
revalorizacijskega popravka izgube v višini
1,962.252,45 SIT, se pokrije v breme re-
valorizacijskega popravka osnovnega kapi-
tala v skupnem znesku 28,772.030 SIT.

Izguba iz leta 2001 ostane nepokrita in
se bo pokrivala v skladu z zakonom.

b) Skupščina  družbe podeljuje razrešni-
co upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2001.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je
dosedanjim članom nadzornega sveta dne
24. 8. 2002 prenehal mandat.

Na predlog nadzornega sveta se za nova
člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev, za mandatno dobo štirih let od dne-
va imenovanja, imenuje Ivana Velo in An-
dreja Husarja.

Skupščina se seznani s članom nad-
zornega sveta, predstavnikom zaposlenih.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se določi sejnina v višini 18.500 SIT,
za predsednika pa v višini 28.000 SIT.

5. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo  družbi tri dni pred
sejo skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo ude-
ležbe poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na sejo pol ure pred za-
četkom skupščine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi  družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, letnim, revizijskim poročilom in poro-
čilom nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe, vsak delovni dan od 12. do 14.
ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skup-
ščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Aravto d.d., Gornja Radgona
uprava

Danilo Tirš

Ob-74862
Na podlagi 8.0. točke Statuta  družbe

Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava
d.d., s sedežem v Ljutomeru, Kidričeva
ulica 2, uprava  družbe sklicuje

5. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 30. 8. 2002, ob 12.

uri na sedežu  družbe v Ljutomeru, Kidriče-
va ul. 2.

I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje

Maksimiljana Indiharja,
– za preštevalki glasov se imenuje Bre-

do Gerič in Janjo Šterman.
Skupščina se seznani, da seji prisostvu-

je notar mag. Andrej Rošker iz Murske So-
bote za sestavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
uprave in revizijskega poročila za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pismenim poročilom nadzornega sveta z
dne 19. 7. 2002, ki se nanaša na preveri-
tev poročila  družbe za leto 2001.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube iz leta 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta se iz-
guba iz leta 2001 v višini 2,913.046,06 SIT
pokrije na dan 1. 1. 2002 v celoti iz revalori-
zacijskega popravka osnovnega kapitala.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nad-
zornemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica di-
rektorju  družbe in celotnemu nadzornemu
svetu za poslovanje iz leta 2001.

5. Sprejem sprememb statuta  družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.

6. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
ITEO – ABECEDA podjetje za revizijo in
sorodne storitve d.o.o. Ljubljana, Kotnikova
28.

II. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred skupščino upravi  družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani
kot delničarji v KDD na dan 26. 8. 2002.
Prijava zastopnikov ali pooblaščencev bo
veljavna, kolikor bo v navedenem roku s
pisno prijavo predloženo tudi pooblastilo, ki
ostane shranjeno v  družbi. Delničarji oziro-
ma njihovi pooblaščenci se izkažejo z ose-
bnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničar-
je naprošamo, da pridejo na skupščino pol
ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evi-
denc in prevzema glasovnic.

III. Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zatopniki ali poobla-

ščenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno poštno pošiljko
pošljejo upravi utemeljene nasprotne pred-
loge in dopolnilne predloge k dnevnemu
redu.

IV. Vpogled gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delavnik od dneva objave skli-
ca do dneva zasedanja skupščine med 13.
in 15. uro.

V. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 13. uri, ko
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava d.d.

uprava – direktor

Št. 2/02 Ob-74863
V skladu z 79. in 80. členom statuta

družbe sklicuje uprava Rogaška Crystal,
družba pooblaščenka d.d., 3250 Roga-
ška Slatina, Ulica talcev 1,
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četrto sejo skupščine.
Uprava sklicuje skupščino dne 30. 8.

2002, ob 10. uri, na sedežu družbe v Ro-
gaški Slatini, Ul. talcev 1, v prostorih Ste-
klarskega Hrama.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev prisot-

nosti in izvolitev organov skupščine.
Na predlog uprave se za predsednika

skupščine izvoli Alojza Juharta, za prešte-
valce glasov pa Matejo Stanič Rudolf iz po-
djetja RR & CO d.o.o. in Vido Juhart. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Pa-
vel Rojs.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2001.

Skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček na dan 31. 12. 2001 v višini
1.266,185.596,53 SIT se uporabi na na-
slednji način:

– lastnikom delnic se razdeli 70 SIT bru-
to dividende na delnico za leto 2001, kar
znese 22,187.550 SIT. V primeru, če se
dividenda ne izplača v 60 dneh od dneva
sprejema sklepa, se vrednost dividende re-
valorizira,

– preostali dobiček v znesku
1.243,998.046,53 SIT ostane do nadalj-
njega nerazporejen.

Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, na
dan 31. avgust 2001. Dividende se izplača-
jo v 60 dneh po sprejemu tega sklepa.

Skupščina družbe podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

4. Določitev cene delnic minimalnega
paketa.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skladno s sedanjim 110. členom in
spremenjenim 117. členom statuta se zara-
di bistvenega odstopanja med tržno in knji-
govodsko ceno delnic v primeru, ko delni-
čar zahteva, da družba odkupi od njega nje-
gov minimalni paket delnic, določi odkupno
ceno za leto 2003 v višini 3.700 SIT za
delnico.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja imenuje revizorsko druž-
bo RFR-Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, za
poslovno leto 2002.

6. Predlog sklepa o pridobivanju lastnih
delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev pooblašča
upravo družbe, da kupuje v sklad lastnih
delnic z namenom odkupa po 2. in 3. alineji
240. člena ter z namenom nagrajevanja nad-
zornega sveta in uprave ter z namenom umi-
ka kapitala. Vir za pridobitev lastnih delnic
so rezerve za lastne deleže. Najnižja pro-
dajna cena bo 2.500 SIT. Najvišja prodajna
cena bo 3.700 SIT. Družba oblikuje sklad
lastnih delnic do višine 10% osnovnega ka-

pitala. Enakopravno obravnavanje vseh del-
ničarjev se izvršuje v skladu s pravilnikom o
delovanju interne borze. Uprava lahko umak-
ne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa-
nja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Ta
sklep velja 18 mesecev od sprejema.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi na dan 20. 8. 2002 in ki
pisno prijavo pošljejo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost 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 pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino s poslovnim poro-

čilom uprave za leto 2001, mnenjem revi-
zorja in poročilom nadzornega sveta, je na
sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan
pri upravi Rogaška Crystal, Družbe poobla-
ščenke d.d., od 10. do 12. ure do dneva
zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v skladu z veljav-
no zakonodajo.

Rogaška Crystal
Družba pooblaščenka d.d.

uprava

Ob-74866
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih  družbah in 25. točke Statuta delni-
ške  družbe Elmont Bled d.d., Bled, sklicu-
jem

6. redno skupščino  družbe
Elmont Bled d.d.,

ki bo v ponedeljek, 26. avgusta 2002,
ob 12. uri, v prostorih  družbe, Sp. Gorje
3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje predsednika in dveh
preštevalcev glasov ter določitev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Ladislava Kersnika.

Za preštevalca glasov se imenuje Nedo
Golja in Borisa Cveka.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Braniselj Erika.

2.Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
A)
a) del bilančnega dobička v višini

16,053.000 SIT se razdeli delničarjem. Di-
videnda znaša 600 SIT bruto na delnico,

b) upravi pripada nagrada v bruto znesku
1,125.000 SIT, izplačljiva v obliki 300 del-
nic  družbe,

c) ostanek bilačnega dobička v višini
36,421.192 SIT ostane nerazporejen.
Odločanje o njegovi uporabi se prenese v
naslednje leto.

Dividende bodo izplačane delničarjem, ki
bodo vpisani v KDD 20. 8. 2002, v neto
zneskih, do 30. 9. 2002, na številke računov,
ki jih bodo delničarji posredovali upravi do 25.
9. 2002. Kasneje bo dividendo možno dvigni-
ti na blagajni  družbe ob predhodni najavi.

B)
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in

nadzornemu svetu  družbe za poslovno leto
2001.

3.Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 243. členom

ZGD in 256. členom ZGD  družba umika
16.884 lastnih delnic.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predla-

gane spremembe statuta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za revizorja  družbe za poslovno leto 2002
se imenuje revizijsko  družbo CONSTANTIA
MT&D d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu  druž-
be vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
objave sklica do dneva skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti skladno z zakonom in podano
v pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 13. uri v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki
delnic na dan 20. 8.2001.

Vse delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne  družbe, vljudno prosimo, da svojo ude-
ležbo predhodno pisno javijo v tajništvo
družbe in sicer najkasneje tri dni pred pri-
četkom skupščine. Nenajavljeni delničarji ne
bodo imeli pravice udeležbe na skupščini.

Elmont Bled d.d.
uprava

direktor Janez Žnidar

Ob-74886
Na osnovi 6.3. točke Statuta  družbe

TRISO, proizvodnja šolske in pisarniške
opreme, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z
določbami 283. člena Zakona o gospodar-
skih  družbah sklicujem

6. sejo skupščine  družbe
TRISO, d.d.,

ki bo v petek, 30. 8. 2002, ob 15.uri,
na sedežu  družbe, Slovenj Gradec, Pame-
če 153.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Vesno Rapnik, za prešte-
valca glasov se imenuje Nevenko Pokeržnik
in Janka Razgorška. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj Grad-
ca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju  družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za poslovno leto 2001, z
mnenjem nadzornega sveta o poslovanju
družbe za leto 2001.

3. Imenovanje revizorja delniške  družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2002.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja delniške  družbe za
revidiranje računovodskih izkazov za poslov-
no leto 2002 imenuje  družbo Boniteta,
d.o.o., iz Velenja.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah Statuta delniške
družbe Triso d.d.

Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta  družbe v predlaganem be-
sedilu in čistopis, ki je priloga in sestavni
del tega sklepa.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Skupščina sprejme sklep, da zaradi

spremembe lastništva sprejme odstopne iz-
jave članov nadzornega sveta kot predstav-
nika kapitala.

6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastitvenega razmerja shranjeno na sede-
žu  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno, s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu  družbe Triso d.d. v
Slovenj Gradcu, Pameče 153, od 9. do
13. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje
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.

TRISO, proizvodnja šolske in
pisarniške opreme, d.d.

uprava
Niko Pečarič, inž.

Št. 165/2002 Ob-74887
Na podlagi Zakona o gospodarskih  druž-

bah in 28. člena Statuta delniške  družbe
Universal d.d. Ivančna Gorica uprava sklicuje

7. sejo skupščine
 družbe Universal d.d., Ivančna Gorica

Uprava  družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a, dne 26. 8.
2002 s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-

ganov skupščine.
Predlog sklepa:
a) za predsednika skupščine se imenuje

Jožeta Nosana,
b) za preštevalca glasov se imenuje Jel-

ko Kepa in Vendela Vaša,
c) skupščini prisostvuje vabljeni notar

Marjan Kotar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-

lom  družbe za leto 2001 ter poročilom
nadzornega sveta; uporaba bilančnega do-
bička za leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

a) skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 ter s poročilom nadzorne-
ga sveta o sprejemu letnega poročila za leto
2001,

b) ugotovljeni bilančni dobiček  družbe
za leto 2001 se v celoti prenese v nasled-
nje poslovno leto kot preneseni dobiček,

c) skupščina upravi  družbe in nadzorne-
mu svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2001.

3. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta  družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in nadzornega sveta, da skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predlaganem besedilu.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelcu na sedežu  družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih delnic.

Vse informacije se dobi pri Jožetu Ka-
stelcu na tel. 78-69-410 ali po faksu
78-69-411, od 7. do 15. ure vsak delavnik.

Universal d.d., Ivančna Gorica
uprava  družbe

Ob-74888
Uprava  družbe Cimos, d.d., Avtomo-

bilska industrija Koper, na podlagi 34.
člena statuta delniške  družbe in v skladu z
določili Zakona o gospodarskih  družbah
sklicuje

6. redno skupščino  družbe,
ki bo v petek, 30. 8. 2002 ob 12. uri, na

sedežu  družbe v Kopru, Cesta Marežgan-
skega upora 2, Koper.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je skupščina sklep-
čna. Izvoli se predsednika skupščine, dva
preštevalca glasov in notarja po predlogu
uprave.

2. Predstavitev letnega poročila za po-
slovno leto 2001 z mnenjem revizorja, pi-
snim poročilom nadzornega sveta k letne-
mu poročilu ter podelitev razrešnice.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: skupščina Cimos d.d. se je seznanila z
letnim poročilom o poslovanju za leto 2001 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nad-
zornega sveta k letnemu poročilu po členu
274.a Zakona o gospodarskih  družbah.

Upravi in nadzornemu svetu Cimos d.d.
skupščina za leto 2001 podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščina delniške  družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2002 revizijsko  družbo po
predlogu nadzornega sveta.

4. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za delo članov nadzornega sveta se
zagotovi plačilo po predlogu uprave in nad-
zornega sveta.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino  družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled v sekre-
tariatu  družbe na sedežu  družbe Cimos,
d.d., Avtomobilska industrija v Kopru, Cesta
Marežganskega upora 2, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-
no pravico lahko uresničujejo delničarji, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 25. 7. 2002 in svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo  družbi
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem skup-
ščine. Pooblaščenci morajo prijavi za udelež-
bo priložiti pooblastilo za glasovanje.

Delničar, ki ni prijavil svoje udeležbe na
skupščini, se seje ne more udeležiti in na
njej glasovati.

Delničarji so dolžni nasprotne predloge
podati v pisni obliki. Nasprotnih predlogov,
ki niso dani v pisni obliki, se ne šteje za
nasprotne predloge.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico in s podpi-
som potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina  družbe ob sklicanem ča-
su ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob
13. uri istega dne, ko bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Cimos, d.d., Avtomobilska industrija
glavni direktor

Franc Krašovec

Ob-74891
Na podlagi 7.3.2 točke Statuta delniške

družbe Avtoservis Gorica, servisne storitve,
trgovina, tehnični pregledi d.d., Nova Gori-
ca, Vojkova 49, uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine družbe
Avtoservis Gorica d.d., Nova Gorica,
ki bo 28. avgusta 2002 ob 13. uri v

prostorih Krajevne skupnosti Nova Gorica –
Center, Erjavčeva 4, Nova Gorica.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklep-

čnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi bi-
lančnega dobička ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:
a) na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta se bilančni dobiček iz leta 2001
v višini 2,953.585,16 SIT uporabi za druge
rezerve iz dobička,

b) skupščina daje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v letu 2001.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokliče se članica

nadzornega sveta Lucija Mozetič.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. skupščina se seznani, da je na podla-

gi odstopne izjave prenehalo članstvo v nad-
zornem svetu Ljubu Pečetu,

2. za članici nadzornega sveta se izvolita
Zvonka Gomboc in Nevenka Breznik z man-
datom do izteka mandata ostalim članom
nadzornega sveta.

7. Sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. na predlog uprave in nadzornega sve-

ta se sprejmejo spremembe Statuta družbe
v predlaganem besedilu,

2. nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami sta-
tuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.

8. Imenovanje revizorja družbe za leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe za leto 2002 imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD v Ljubljani, na dan 26. 7.
2002. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje se poziva, da se prijavijo naj-
kasneje 1 uro pred začetkom skupščine v
tajništvu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zasto-
pniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodne-
ga registra.

Gradivo za zasedanje skupščine, vključ-
no s sprejetim letnim poročilom in poroči-
lom nadzornega sveta ter spremembami sta-
tuta, je delničarjem na voljo na sedežu druž-
be Avtoservis Gorica d.d., v Novi Gorici,
Vojkova 49, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku se-
dem dni po objavi tega sklica.

Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Avtoservis Gorica d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Ob-74892
Na podlagi 6.3. člena Statuta Elektro-

montaža d.d. Ljubljana, Tržaška 126,
sklicuje uprava

6. skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 8.  2002 ob 14. uri v sejni

sobi  družbe Tržaška 126, Ljubljana, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, zapisnikar in preštevalec glasov
ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila, revizorskega poročila in mnenja nad-
zornega sveta za leto 2001.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave in revizijsko poročilo za po-
slovno leto 2001.

3. Sprejem načina razdelitve dobička za
leto 2001.

Predlog sklepa: celotni dobiček za leto
2001 se razporedi v rezerve.

4. Sklep o imenovanju pooblaščenega
revizorja za leto 2002.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za leto 2002 se imenuje podjetje Con-
tura Revizijska  družba d.o.o. Ljubljana.

5. Razširitev dejavnosti  družbe.
Predlog sklepa: dejavnost  družbe se

razširi na: gradnja objektov kot so daljnovo-
di in distribucijske napeljave (električne) ter
polaganje podzemnih napeljav in priključ-
kov (cevovodi, komunikacijske in energet-
ske napeljave).

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njiho-
vi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu  družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
družbe Tržaška 126, vsak delovni dan od 7.
do 15. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine, ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih glasov.

Elektromontaža d.d., Ljubljana
direktor  družbe

Janez Žontar

Ob-74896
Na podlagi 6.3. točke statuta  družbe in

Zakona o gospodarskih  družbah sklicuje
uprava  družbe Instalacije Grosuplje,  druž-
ba za projektiranje in izvajanje strojnih insta-
lacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51

5. skupščino  družbe
Instalacije Grosuplje, d.d., Grosuplje,

ki bo dne 28. 8. 2002 ob 15. uri v pro-
storih  družbe v Grosupljem, Adamičeva 51,
1290 Grosuplje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika in dveh preštevalcev glasov, razglasi-
tev sklepčnosti skupščine ter predstavitev
notarja. Skupščini bo prisostvoval notar Mar-
jan Kotar.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Instalacije Grosuplje d.d. izvoli:

– predsednika Slavka Trstenjaka,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in Ve-

sno Anžlovar Jurčič.
2. Obravnava in sprejem revidiranega let-

nega poročila za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

sprejme in potrdi letno poročilo uprave
družbe za leto 2001 s planom za leto 2002
in pozitivnim mnenjem nadzornega sveta ter
poročilom o opravljeni reviziji računovod-
skih izkazov za leto 2001, ki ga je izdelala
Revizijska  družba KPMG SLOVENIJA d.o.o.
iz Ljubljane.

3. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2001.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2002 se imenuje revizijsko hišo Revizij-
ska  družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljublja-
na.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v skladu s predlo-
gom.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

družbe osebno ali po pooblaščencu. Poo-
blaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopane-
ga osnovnega kapitala. Pravico udeležbe
na skupščini in uveljavitev glasovalne pravi-
ce imajo delničarji, njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu uprave pisno prijavijo svojo
udeležbo. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 16.30
na istem kraju. Na tem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu  družbe,
od dneva objave sklica naprej, vsak delav-
nik med 10. in 12. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda oziroma vo-
lilni predlogi delničarjev morajo biti predlo-
ženi tajništvu  družbe v roku 7 dni po objavi
tega sklica.

Instalacije Grosuplje, d.d., Grosuplje
uprava  družbe

Davor Valentinčič

Ob-74898
Na podlagi 33. člena Statuta družbe Da-

imond Trgovina in zastopanje d.d., Žni-
darčičeva ulica 19, Šempeter pri Gorici,
uprava sklicuje

3. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek dne 27. 8. 2002 ob 14.

uri, v sejni dvorani Občine Šempeter – Vr-
tojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter
pri Gorici.



Stran 5382 / Št. 64-66 / 26. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

ogranov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli

Dragoljevič Žarko,
– za preštevalca se izvolita Krapež Iva in

Komel Alenka,
– za zapisnikarja se izvoli Rajer Pave,
– za notarska opravila se potrdi izbrano

notarko Lučovnik Evo.
2. Poročilo uprave o izvedbi sklepov 2.

redne skupščine  družbe z dne 28. 8. 2001.
3. Predstavitev letnega poročila za leto

2001 in poročilo nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila za leto 2001.

4. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička za leto 2001 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček v višini

2.362,490.388,73 SIT, se uporabi za na-
slednje namene:

– del bilančnega dobička v višini
8,199.905,52 SIT, se uporabi za udeležbo
na dobičku kot nagrada nadzornemu sevetu
za leto 2001, v smislu 56. člena statuta
družbe. Nagrada se izplača v roku 30 dni.

– del bilančnega dobička v višini
1.900,000.000 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička.

– del bilančnega dobička v višini
454,290.483,21 SIT ostane nerazporejen
in bo o njegovi uporabi odločeno v nasled-
njih poslovnih letih (preneseni dobiček).

4.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu  družbe podeli razrešnico za poslovno
leto 2001.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta  družbe.

Obrazložitev: upoštevaje z dnem 21. 6.
2001 uveljavljene spremembe in dopolni-
tve Zakona o gospodarskih  družbah je upra-
va  družbe ob soglasju nadzornega sveta
pripravila predlog sprememb in dopolnitev
statuta  družbe.

Predlog sprememb statuta predstavlja
spremembo tistih določb, ki so pogojene z
vsebino sprememb ZGD. Poleg zakonsko
pogojenih sprememb se spreminja določilo
o številu članov Nadzornega sveta (iz 5 čla-
nov na 6 članov) ter nagrada nadzornemu
svetu in upravi, ki se določa iz razširjenega
dobička.

Besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta je na razpolago na sedežu
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve Statuta  družbe v pred-
laganem besedilu z prečiščenim besedilom
statuta.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja  družbe za
poslovno leto 2002 se imenuje revizijska
hiša Družba za revidiranje EOS revizija
d.o.o. Ljubljana.

7. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta s štiriletnim mandatom se izvolijo pred-
lagani kandidati:

– Tomažič Franc,
– Dragoljevič Žarko,
– Golubič Miroslav.

8. Obvestilo o podaljšanju mandata članu
nadzornega sveta – predstavnik delavcev.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
20. 8. 2002 vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinško depotni  družbi d.d.
Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu pisno prijavijo svojo udelež-
bo najmanj tri dni pred skupščino, na sede-
žu  družbe. Pisna prijava udeležbe na skup-
ščino ostane shranjena na sedežu  družbe.

Gradivo in predlogi sklepov po navede-
nem dnevnem redu so na vpogled delničar-
jem na sedežu  družbe, od dneva objave
sklica do zasedanja skupščine, vsak delov-
ni dan od 9. do 13. ure v tajništvu  družbe.
Delničarji se predstavijo z osebnim doku-
mentom.

Skupščina je sklicana ob 14. uri in se
izvede ne glede na procent prisotnosti.

Pol ure pred skupščino bo potekala re-
gistracija prijavljenih udeležencev, predaja
glasovnic, zato delničarje, oziroma njihove
zastopnike oziroma pooblaščene prosimo,
da imajo s seboj osebni dokument zaradi
identifikacije.

Daimond d.d., Šempeter pri Gorici
uprava  družbe

direktor Dragan Valenčič

Ob-74900
Na podlagi statuta trgovske  družbe Me-

tro, d.d., Celje, Prešernova 10, sklicuje
uprava  družbe

skupščino  družbe
METRO, d.d., Celje,

ki bo v prostorih  družbe Metro d.d.,
Ljubljanska c. 87 a, Celje, dne 29. 8. 2002,
ob 10. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Boštjana Marovta in za preštevalki
glasov Andrejo Cigelšek in Matejo Sta-
nič-Rudolf.

2. Predložitev letnega poročila uprave
za leto 2001, poročila revizorja in poročila
nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepov o upo-
rabi bilančnega dobička za leto 2001 ter o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

3.1. Predlog sklepa:
Celotni bilančni dobiček po stanju

31. 12. 2001 v skupnem znesku
128,970.333,18 SIT, od česar znaša pre-
ostanek čistega dobička iz leta 2001
49,210.061,72 SIT, znesek
79,761.271,46 SIT pa predstavlja prene-
seni dobiček iz preteklih let, se v višini
11,438.000 SIT razporedi na rezerve za
lastne delnice, del bilančnega dobička v vi-
šini 68,322.271,46 SIT pa ostane neraz-
porejen in se bo razporejal v naslednjih po-
slovnih letih.

3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta  družbe Metro d.d., Ce-
lje, v poslovnem letu 2001 ter se upravi in
članom nadzornega sveta v smislu 2. od-
stavka 282. člena ZGD-F podeli razrešnica.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov METRO, d.d., se za leto 2002

imenuje revizijsko hišo Bo consulting d.o.o.,
Neubergerjeva 9, Ljubljana.

5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo  družbe, da pridobiva in odsvaja la-
stne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev.
Najnižja prodajna cena znaša 10% osnov-
nega kapitala  družbe, najvišja pa 200%
osnovnega kapitala  družbe. Skupni nomi-
nalni znesek lastnih delnic ne sme preseči
10% osnovnega kapitala  družbe.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih del-
nic skupščina izključuje uporabo 219. in
313. člena Zakona o gospodarskih  druž-
bah, tako da uprava pridobiva in odsvaja
lastne delnice prosto, brez omejitev in brez
posebnih obvestil.

Skupščina nadalje pooblašča upravo, da
po svoji presoji s sklepom lastne delnice
umakne in s tem zmanjša osnovni kapital,
brez nadaljnjega sklepanja skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala.

6. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je na podlagi statuta

prenehal mandat članici nadzornega sveta
družbe Mileni Smrečnik.

2. Za novo članico nadzornega sveta
družbe se izvoli Mileno Smrečnik.

7. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane 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 Celju, Prešer-
nova 10, 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. Kolikor se skup-
ščine udeleži pooblaščenec delničarja, je
potrebno predložiti pisno pooblastilo. Skup-
ščina je sklepčna, če je prisotnih več kot
15% vseh glasov. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne  družbe istega dne ob 10.30, na kraju
prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skup-
ščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Metro, d.d., Celje

Ob-74901
Uprava  družbe K - FIN, naložbe in ne-

premičnine, d.d., na podlagi statuta  družbe
sklicuje

skupščino
delniške  družbe K - FIN, d.d.,

ki bo v prostorih  družbe Metro d.d.,
Ljubljanska c. 87 a, Celje, dne 29. 8. 2002,
ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika Boštjana Marovta in za preštevalki
glasov Andrejo Cigelšek in Matejo Sta-
nič-Rudolf.
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2. Predložitev letnega poročila uprave
za leto 2001, poročila revizorja in poročila
nadzornega sveta.

3. Uporaba bilančne izgube in podelitev
razrešnice.

Predlog sklepa:
1. bilančna izguba, ki na dan 31. 12.

2001 znaša 467,031.000 SIT, se v celoti
prenese v naslednje poslovno leto,

2. potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta  družbe K - FIN d.d. v
poslovnem letu 2001 ter se upravi in čla-
nom nadzornega sveta v smislu 2. odstavka
282. člena ZGD-F podeli razrešnica.

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo  družbe, da pridobiva in odsvaja la-
stne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev.
Najnižja prodajna cena znaša 10% osnovne-
ga kapitala  družbe, najvišja pa 200% osnov-
nega kapitala  družbe. Pri pridobivanju in
odsvajanju lastnih delnic skupščina izključu-
je uporabo 219. in 313. člena Zakona o
gospodarskih  družbah, tako da uprava pri-
dobiva in odsvaja lastne delnice prosto, brez
omejitev in brez posebnih obvestil.

Skupščina nadalje pooblašča upravo, da
po svoji presoji s sklepom lastne delnice
umakne in s tem zmanjša osnovni kapital,
brez nadaljnjega sklepanja skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala.

5. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da sta na podlagi odsto-

pnih izjav prenehala mandata članoma nad-
zornega sveta  družbe, Danielu Terglavu in
Viliemu Tisnikarju.

2. Za nova člana nadzornega sveta  druž-
be se izvoli Andreja Cigelšek in Matjaž Raj-
nar. Novoizvoljenima članoma nadzornega
sveta  družbe traja mandat do izteka manda-
ta prvotno izvoljenih članov nadzornega sve-
ta, ki jima je predčasno prenehal mandat.

6. Spremembe in dopolnitve sklepov
skupščine, sprejetih dne 29. 6. 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve sklepov z
dne 29. 6. 2001.

7. Spremembe statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta  družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glaso-

valne pravice na skupščini je, da delničarji
svojo udeležbo pisno prijavijo na naslov Ce-
sta v Gorice 8, Ljubljana, najkasneje tri dni
pred skupščino. Morebitna pooblastila mo-
rajo biti pisna. Skupščina je sklepčna, če je
prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine  družbe istega dne ob 12.30
na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem skli-
cu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

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, Cesta
v Gorice 8.

K - FIN, naložbe in nepremičnine, d.d.,
Ljubljana

uprava

Ob-74903
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih  družbah sklicuje uprava del-
niške  družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
Polzela 171,

7. skupščino družbe
Polzela tovarna nogavic, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 29. 8. 2002 ob 12.
uri na sedežu podjetja Polzela 171, Polzela.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Franc Ogris, za preštevalki
glasov Zvonka Rednak in Danica Srčnik,
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo,
Savinjska cesta 20, Žalec.

2. Obravnava poročila nadzornega sveta
o letnem poročilu  družbe za leto 2001,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2001 ter o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila za leto 2001.

Celotni bilančni dobiček v višini
73,765.030,54 SIT, ki ga sestavljajo pre-
neseni čisti dobički iz preteklih let skupaj z
revalorizacijo in nerazdeljeni čisti dobiček
iz leta 2001 v višini 9,742.834,75 SIT,
ostane nerazporejen. O njegovi uporabi bo
skupščina odločala v naslednjih poslovnih
letih.

Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta  družbe za po-
slovno leto 2001.

3. Sklepanje o spremembah Statuta  druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe Statuta  družbe in prečiščeno bese-
dilo Statuta, ki jih predlagata uprava in nad-
zorni svet.

4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: višina sejnine za pred-
sednika nadzornega sveta znaša 250 EUR
neto, za člane pa 200 EUR neto.

Če ima upravičenec do sejnine potrdilo
o usposobljenosti za ekspertnega člana
nadzornega sveta (listina A), se mu zgoraj
določena sejnina poveča za 50%, če pa ima
priporočilo za članstvo v nadzornem svetu
(listina B), se mu zgoraj določena sejnina
poveča za 30%.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: Za revizijo poslovanja

družbe za leto 2002 se imenuje Abeceda
revizijska  družba, d.o.o., Celje.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo  družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda vključno s spre-
mebami statuta je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu  družbe, Polzela
171, Polzela, vsak delovnik, od ponedeljka
do petka, od 10. do 12. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi  družbe
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-

roma nasprotne predloge. Predlogi morajo
biti v pisni obliki in razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava  družbe

Ob-74943
Uprava delniške dužbe IMP Tovarna in-

stalacijske opreme d.d. Idrija, Vojkova 4,
sklicuje

6. redno skupščino delniške  družbe
IMP Tovarna instalacijske opreme d.d.

Idrija, Vojkova 4,
ki bo dne 29. avgusta 2002, ob 15. uri,

na Kendovem dvorcu v Sp. Idriji.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje ude-

ležbe in sklepčnosti ter imenovanje organov
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Ugotovi se prisotnost vabljene-
ga notarja.

Za predsednika skupščine se izvoli Ed-
varda Svetlika.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom za leto 2001 s poročilom revizijske hi-
še Price Waterhouse Coopers d.d. in poro-
čilom nadzornega sveta ter odločanje o upo-
rabi bilančnega dobička ter podelitvi razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za leto 2001 in
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2001. Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu upra-
ve o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da ostane bilančni dobiček  družbe iz
leta 2001 nerazporejen.

Skupščina podeli upravi in članom nad-
zornega sveta za leto 2001 razrešnico.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov  družbe za leto 2002 se imenu-
je revizijsko  družbo PriceWaterhouseCo-
opers d.d., Ljubljana.

4. Določitev sejnine za predsednika in
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sejnina znaša 125 EUR
za predsednika in 100 EUR za člana nad-
zornega sveta, izplačana v tolarski protivre-
dnosti.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 29. avgust

2002 ob 15. uri v Kendovem dvorcu. Skup-
ščina veljavno odloča, če je prisotnih več
kot 15% glasov (prvi sklic). Če tedaj ni do-
sežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne na istem kraju ob 16.
uri. Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniški knjigi  družbe in svojo ude-
ležbo na skupščini predhodno pisno najavi-
jo upravi  družbe najkasneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine, to je do vključno
26. 8. 2002. Pooblaščenci delničarjev mo-
rajo do začetka skupščine predložiti pisna
pooblastila. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci se izkažejo z osebnim dokumen-
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tom, pooblaščenci dodatno še s pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
skom iz sodnega registra.

III. Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z letnim

poročilom za leto 2001, mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila, je delničarjem na
vpogled na sedežu  družbe vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.

IMP Tovarna instalacijske opreme d.d.
Idrija

predsednik uprave
Miloš Šturm

Ob-74944
Na podlagi 6.4. točke statuta  družbe

SVEA Lesna Litija, d.d., Zagorica 1, Litija,
sklicuje uprava

6. skupščino delničarjev
 družbe SVEA Lesna Litija,

ki bo dne 30. 8. 2002 ob 12. uri, na
sedežu  družbe Zagorica 1, Litija, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine, preštevalca glasov, ime-
nuje notarja, ugotovi sklepčnost in sprejme
dnevni red skladno s predlogom sklicatelja
skupščine.

2. Obravnava poročila nadzornega sve-
ta o letnem poročilu  družbe za leto 2001,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2001 ter o podelitvi razrešnice nadzor-
nemu svetu in upravi  družbe.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega

sveta skupščine se sprejme naslednji sk-
lep: skupščina se seznani z letnim poroči-
lom  družbe za leto 2001 in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

2. Bilančni dobiček v višini 7.430 mio
SIT za leto 2001 ostane v celoti nerazpore-
jen.

3. Skupščina podeli upravi in nadzor-
nemu svetu  družbe razrešnico za poslovno
leto 2001.

3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2002 revizijsko
družbo ITEO Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve, d.o.o., Ljubljana.

Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda si delničarji lahko ogledajo
na sedežu  družbe Zagorica 1, Litija, vsak
delovnik med 11. in 13. uro, od dneva obja-
ve sklica do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zasto-
pniki. Pravico do udeležbe na skupščini
bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo  družbe 10
dni pred sklicem skupščine in bodo naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne svojo udeležbo na skupščini pisno pri-
javili upravi  družbe. Pooblastilo mora biti
pisno.

Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
15. uri, v istem prostoru, tedaj bo skupšči-

na veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

SVEA Lesna industrija Litija, d.d.
uprava

generalni direktor
Kremžar Franc, inž.

Ob-74945
Na podlagi določil statuta delniške  druž-

be in Zakona o gospodarskih  družbah upra-
va  družbe sklicuje

7. sejo skupščine
 družbe TVP – Vzmetni inženiring, d.d.,

ki bo v sredo, 28. 8. 2002 ob 15. uri, v
poslovnih prostorih  družbe v Forminu 39/d,
2272 Gorišnica.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje predsednika skupščine
in preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednika skup-
ščine, preštevalca glasov in predlagani no-
tar, kot je predlog uprave.

2. Sprejem poročila uprave o poslova-
nju v letu 2001 z revizorskim poročilom ter
sklepanje o uporabi bilančnega dobička in
o podelitvi razrešnice.

Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se revidirano letno poroči-

lo  družbe za leto 2001.
2.2. Ugotovi se, da znaša skupni bilan-

čni dobiček na dan 31. 12. 2001 749.000
SIT in ostane nerazporejen.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upra-
vi  družbe za delo v letu 2001.

3. Imenovanje člana uprave.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dr. Dra-

go Dubrovski iz osebnih razlogov nepreklic-
no odstopil kot zunanji član uprave, zato se
imenuje predlagani član uprave.

4. Imenovanje revizorja  družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko  družbo ITEO Abeceda, d.o.o., Ljub-
ljana, za revizorja  družbe za leto 2002.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Delničar ali njegov pooblaščenec se lah-

ko udeleži seje skupščine in uresničuje gla-
sovalno pravico, če svojo udeležbo pisno
prijavi  družbi najmanj tri dni pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu  družbe.

Gradivo
Letno poročilo, ostalo gradivo in poročilo

revizorja je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

TVP – Vzmetni inženiring, d.d.
predsednik uprave

Janez Solina

Ob-74946
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih  družbah in statuta Savinjske borzno
posredniške  družbe vabimo delničarje na

7. skupščino
Savinjske borzno posredniške

družbe, d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 15. uri, v

sejni sobi (IV. nadstropje – terasa) poslovne
stavbe Gradis na Šmartinski 134a.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Draga Trbanca, za prešteval-
ki glasov se izvolita Sonja Malerič in Mojca
Lazar, skupščini prisostvuje notarka Marina
Ružič-Tratnik.

2. Bilančni dobiček in podelitev razre-
šnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poro-

čilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001.

2. Na podlagi sprejetega letnega po-
ročila se ugotovi, da  družba ni izkazala
bilančnega dobička.

3. Odobri se delo uprave in nadzor-
nega sveta za leto 2001 ter se jim v zvezi s
tem podeli razrešnica.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja  družbe za leto 2002
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.

Vsak nov predlog spremembe dnevnega
reda mora biti v pisni obliki, obrazložen in
vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji se lahko udeležijo seje skup-
ščine in uresničijo svojo glasovalno pravico,
če svojo udeležbo prijavijo upravi  družbe
na naslov: Savinjsko borzno posredniška
družba, d.d., Šmartinska c. 134a, 1122
Ljubljana, vsaj 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine. Pooblaščene predstavnike delničar-
jev prosimo, da se pri ugotavljanju sklep-
čnosti izkažejo s pooblastilom za zastopa-
nje.

Delničarjem bomo gradivo za skupščino
poslali po pošti.

Če skupščina v 1. sklicu ne bo sklep-
čna, se skupščina ponovno sestane pol ure
kasneje. Na ponovnem zasedanju skupšči-
na veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Savinjska borzno posredniška
 družba, d.d., Žalec

uprava  družbe

Ob-74970
Direktor  družbe Aktiva Avant I, poobla-

ščena investicijska  družba d.d., Dunajska
156, Ljubljana, sklicuje

1. redno skupščino
 družbe Aktiva Avant I d.d.,

ki bo v petek, 30. avgusta 2002 ob
15.30, na sedežu  družbe v poslovni stavbi
WTC – sejna soba Gea College – A etaža, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih organov.

Predlog sklepa št. 1.: za predsednika
skupščine se imenuje Tadeja Počivavška,
za preštevalki glasov pa Ireno Puconja in
Lidijo Filipčič.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vab-
ljena notarka mag. Nina Češarek.

2. 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 št. 2.: skupščina se sez-
nani s poročilom nadzornega sveta o preve-
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ritvi letnega poročila za poslovno leto 2001,
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila za poslovno leto 2001
in s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2001.

3. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave o načinu pokrivanja izgube za po-
slovno leto 2001 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 3.1. skupščina se
seznani z odločitvijo uprave  družbe Aktiva
Avant I d.d., o načinu pokrivanja izgube za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa št. 3.2.: skupščina po-
deljuje upravi in nadzornemu svetu  družbe
Aktiva Avant I d.d., razrešnico za poslovno
leto 2001.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa št. 4.: skupščina imenu-
je za revizorja za poslovno leto 2002 revizij-
sko  družbo Ernst & Young d.o.o., Dunaj-
ska 111, Ljubljana.

5. Sprememba statuta  družbe.
Predlog sklepa št. 6: statut  družbe se

spremeni in dopolni tako, da se obstoječe
besedilo točke 11.1., ki se glasi: »Družba
objavlja sklic skupščine in druga sporočila,
pomembna za delničarje, v Uradnem listu
Republike Slovenije, v posebnih primerih po
oceni uprave pa tudi v časniku »Delo« ali na
drug nadomestni način, v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma pravili borze.«, nadome-
sti z naslednjim besedilom: »Družba objavlja
sklic skupščine in druga sporočila, po-
membna za delničarje, v časniku »Finance«.

Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki svojo udeležbo na skupščini pisno najavi-
jo najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih del-
ničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne li-
stiče. Pri tem so se delničarji, fizične ose-
be, dolžni izkazati z ustreznim osebnim do-
kumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom
iz sodnega registra, vsi pooblaščenci pa s
predložitvijo pisnega pooblastila.

Letno poročilo Aktiva Avant I d.d., za po-
slovno leto 2001, poročilo nadzornega sve-
ta o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2001 in drugo gradivo za skupščino je
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in
12. uro ter med 13.30 in 15. uro.

Aktiva Avant I d.d.
direktor  družbe

Št. 43/01 Ob-74991
Na podlagi 19. člena Statuta  družbe

Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 10, sklicuje uprava  družbe

29. skupščino
 družbe Ljubljanski sejem d.d.

Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 8. 2002 ob 14. uri, v

prostorih  družbe Ljubljanski sejem d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Igor

Omerza,
– za dva preštevalca glasov se izvoli Na-

tašo Prišel in Jano Bahovec.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar

Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Uskladitev in razširitev dejavnosti

družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: dejavnost
družbe se uskladi z Uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 2/02) tako, da se:

a) črtajo dejavnosti s šiframi:
DE/22.22; G/51.19; G/51.70;

G/52.12; I/63.12; I/63.30; J/67.13;
K/70.20; K/72.30; K/74.40; K/74.83;
K/74.84;

b) vpišejo naslednje dejavnosti  družbe:
22.220 Drugo tiskarstvo
51.190 Posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov
51.900 Druga trgovina na debelo
52.120 Trgovina na drobno v drugih ne-

specializiranih prodajalnah
63.120 Skladiščenje
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti

67.130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom

70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem

72.300 Obdelava podatkov
74.400 Oglaševanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmno-

ževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kon-

gresov
92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih

parkov.
3. Sprejem sprememb statuta  družbe

Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na sprejme predlagane spremembe statuta
družbe Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana.

4. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta za leto 2001, odloča-
nje o uporabi bilančnega dobička za leto
2001 in podelitev razrešnice upravi.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep:

a) skupščina se seznani z letnim poroči-
lom za leto 2001 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2001;

b) bilančni dobiček iz leta 2001 v višini
26,855.364,34 SIT se uporabi:

– 4,320.751,11 SIT za dividende za
prednostne delnice,

– 11,267.306,61 SIT za druge rezerve
iz dobička,

– 11,267.306,61 SIT preneseni dobi-
ček o katerega uporabi bo odločeno v na-
slednjih poslovnih letih;

c) skupščina podeljuje razrešnico upravi
odgovorni za upravljanje  družbe v letu
2001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da

sprejme naslednji sklep: za revizorja za po-

slovno leto 2002 se imenuje revizijsko  druž-
bo IN Revizija,  družba za revidiranje in sve-
tovanje d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom za leto 2001,
mnenjem revizorja, poročilom nadzornega
sveta za leto 2001 ter predlogom sprememb
statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Dunajska c. 10, Ljubljana, vsak de-
lovni dan od 11. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.

Delničarji se izkažejo z osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz
sodnega registra in osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne ob 15. uri, v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ljubljanski sejem d.d.
uprava

Št. 03/02 Ob-74992
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Železna ce-

sta 14, v skladu z 31. členom statuta  druž-
be sklicuje:

redno skupščino RD d.d.,
ki bo v četrtek 29. 8. 2002, ob 13. uri v

prostorih  družbe Koperinvest d.o.o. Fer-
rarska 14 v Kopru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.

2. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.

Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine predla-
ga nadzorni svet. Sprejme se predlog nad-
zornega sveta o imenovanju predsednika
skupščine in imenovanje dveh preštevalcev
glasov.

3. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju  družbe v letu 2001, z revizijskim po-
ročilom revizorja, pisnim poročilom NS k
letnemu poročilu ter podelitev razrešnice
upravi in NS.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za leto 2001, z
revizijskim poročilom revizorja ter s pisnim
poročilom nadzornega sveta o preverbi let-
nega poročila. Izguba za leto 2001 ostane
nepokrita.

Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.

4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta.
5. Imenovanje revizorja  družbe za po-

slovno leto 2002.
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov  družbe za leto 2002 na
predlog nadzornega sveta skupščina ime-
nuje revizijsko  družbo Constantia MT&D,
d.o.o.

6. Določitev višine sredstev za delo nad-
zornega sveta  družbe v letu 2002.
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Predlog sklepa: na predlog uprave skup-
ščina določi sejnino za seje nadzornega sve-
ta v letu 2002 na ravni (neto) 50.000 SIT za
člane in 67.000 SIT za predsednika.

V skladu z določili 68. člena ZNVP in 36.
člena statuta  družbe se skupščine lahko
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki bodo svojo udeležbo pisno najavili (s pri-
poročeno pošto), tako da bo na naslov RD,
d.d., prispela najpozneje do 26. 8. 2002.

Prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo KDD o vknjižbi delnic po sta-

nju na dan 22. 8. 2002,
– v primeru, da so delnice na depoju

borznoposredniške  družbe pri KDD, potr-
dilo KDD o številu delnic RD, d.d., na de-
poju borznoposredniške hiše po stanju na
dan 22. 8. 2002 in potrdilo oziroma izjavo
borznoposredniške  družbe, da je določe-
na oseba lastnik določenega števila delnic
RD, d.d., ki so sicer na njenem depoju pri
KDD.

Ob priglasitvi na skupščino se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacij-
skim dokumentom. Kolikor gre za zastopa-
nje drugih delničarjev ali pravnih oseb pa s
pooblastilom za zastopanje.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled delničarjem ali njihovim poobla-
ščencem, ki se izkažejo s potrdilom KDD in
z osebnim dokumentom, vsak delavnik od
29. 7. 2002 dalje, med 12. in 14. uro, in
sicer na naslovu  družbe Ljubljana, Železna
cesta 18, VI. nadstropje.

Zaradi nemotenega registriranja udele-
žencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred za-
četkom njenega dela.

V kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v
skladu z določili 42. člena statuta RD, d.d.,
in sicer 5. 9. 2002 ob 13. uri na isti lokaciji.

RD, d.d., Ljubljana
direktor

Tomaž Jeločnik

Ob-74993
Na podlagi statuta delniške  družbe Žič-

nice Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bo-
hinjsko jezero, sklicujemo

4. skupščino delničarjev,
ki bo dne 2. 9. 2002 ob 10. uri v prosto-

rih  družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: Za predsednika skup-
ščine se izvoli Francija Kosija, za prešteval-
ki glasov se izvolita Marjeta Fujs in Metka
Zupančič. Za notarja se povabi Staneta Kra-
inerja.

2. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in poročila nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: na osnovi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 2001, vključno z bilanco
stanja, izkazom uspeha in poslovnim poro-
čilom ter poročilom nadzornega sveta.

3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o pokrivanju izgube, nasta-
le v poslovnem letu 2001.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o pokrivanju izgube, nastale v po-
slovnem letu 2001 v vrednosti
148,621.448,51 SIT. Izguba se pokrije v
breme rezerv, v vrednosti 48,469.133 SIT,
revalorizacijskega popravka rezerv, v vre-
dnosti 57,702.030,98 SIT in revalorizacij-
skega popravka kapitala, v vrednosti
42,450.284,53 SIT.

Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri nju-
no delo v poslovnem letu 2001.

4. Spremembe in dopolnitve statuta  druž-
be.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta po predlogu uprave

5. Povečanje kapitala  družbe.
Predlog sklepa: na podlagi določil 4. toč-

ke Statuta  družbe Žičnice Vogel, Bohinj
d.d. ter v skladu z 282., 313. ter 182.
členom Zakona o gospodarskih  družbah,
sprejema skupščina  družbe Žičnice Vogel,
Bohinj d.d. naslednji sklep:

1. Osnovni kapital  družbe Žičnice Vo-
gel, Bohinj d.d. (v nadaljevanju: izdajatelj), v
sedanji višini 829,748.000 SIT, se poveča
za 180,124.000 SIT na skupaj
1.009,872.000 SIT z izdajo 180.124 no-
vih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT vsaka.

2. Povečanje kapitala iz 1. točke tega
sklepa, se izvrši z izdajo novih delnic na
naslednji način in pod pogoji:

3. Firma izdajatelja delnic: Žičnice Vo-
gel, Bohinj d.d.;

4. Sedež izdajatelja delnic: 4265 Bo-
hinjsko jezero, Ukanc 6;

5. Vrsta in razred novih delnic: navadne
imenske delnice. Vsaka nova delnica daje
imetniku enake pravice kot obstoječe nava-
dne delnice izdajatelja, s katerimi nove del-
nice tvorijo skupaj isti razred;

6. Nominalna vrednost ene nove delni-
ce: 1.000 SIT;

7. Prodajna vrednost ene delnice: 1.000
SIT;

8. Število novih delnic:180.124;
9. Skupna nominalna vrednost izdaje no-

vih delnic: 180,124.000 SIT;
10. Emisijski znesek delnic: emisijska

vrednost celotne izdaje novih delnic znaša
180,124.000 SIT in je enaka zmnožku šte-
vila novih delnic in emisijske vrednosti ene
nove delnice, ki je enaka nominalni vredno-
sti ene nove delnice;

11. Način oziroma oblika izdaje novih
delnic: delnice se izdajo v nematerializirani
obliki z vpisom na račune imetnikov pri KDD
– Centralni klirinško depotni  družbi d.d.
Ljubljana (v nadaljevanju: KDD);

12. Način izplačila dividende: dividende
za nove delnice izdajatelja se izplačujejo
pod pogoji in na način, določen s statutom
izdajatelja in sklepom skupščine o delitvi
dobička ter v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi;

13. Čas vpisa novih delnic: nove delni-
ce, ki bodo vplačane z denarnimi vložki, se
vpisujejo in vplačujejo v roku 7 dni od re-
gistracije sklepa o povečanju osnovnega
kapitala v sodnem registru in do 31. 1.
2003;

14. Način vpisa novih delnic: nove delni-
ce se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom
vpisne izjave (vpisno potrdilo) na sedežu iz-
dajatelja. Delnice se štejejo za vpisane sa-
mo, če so tudi v celoti vplačane;

15. Način vplačila novih delnic: nove del-
nice se vplačajo s stvarnimi in denarnimi
vložki.

– 5.124 novih delnic se vplača s stvarni-
mi vložki, in sicer z odstopom (cesijo) terja-
tev na izdajatelja in konverziji terjatev v del-
nice izdajatelja, na podlagi aneksa št. 1, k
pogodbi 5/13-01 z dne 27. 3. 2001, skle-
njenega med izdajateljem ter Univerzo v
Ljubljani, Fakulteto za strojništvo, Aškerče-
va 6, 1000 Ljubljana, se terjatev do izdaja-
telja v višini 5,124.300 SIT iz naslova po-
godbe o opravljanju del, sklenjene dne 26.
3. 2001, zamenja za 5.124 novih delnic
izdajatelja.

– 175.000 novih delnic se vplača z de-
narnimi sredstvi na poslovni račun izdajate-
lja, z oznako namena “vplačilo novih del-
nic”.

16. Rok za vrnitev vplačil zaradi neizdaje
novih delnic: če v roku za vplačilo novih
delnic z denarnimi vložki ne bodo vpisane in
v celoti vplačane vse delnice v skladu s 1.
točko tega sklepa, bodo vplačila vpisnikom
vrnjena z nakazilom na račune, ki jih vpisniki
delnic za ta namen navedejo v vpisni izjavi.
Vrnitev vplačil bo zagotovljena v roku 15 dni
po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.

V primeru, da kljub uspešnem vpisu in
vplačilu delnic z denarnimi in stvarnimi vlož-
ki ni vpisana izvedba povečanja osnovnega
kapitala po tem sklepu v sodni register, po-
stane vpis neobvezujoč, izdajatelj pa bo v
takem primeru v nadaljnjem roku 15 dni
vrnil vpisnikom vsa sredstva, vplačana za
delnice in še nevrnjena v skladu s prejšnjim
odstavkom, na način in pod pogoji, kot so
določeni v prejšnjem odstavku.

17. Postopek izročitve novih delnic: no-
ve delnice se izročijo imetnikom, ki bodo
vpisali in vplačali nove delnice skladno s
tem sklepom, z vpisom na račune imetnikov
pri KDD;

Način objave izdaje novih delnic: izdaja
novih delnic se, skupaj s končno emisijsko
vrednostjo novih delnic objavi na način, do-
ločen s statutom in veljavnimi predpisi;

18. Način razpolaganja z novimi delnica-
mi: po izdaji novih delnic so delnice prosto
prenosljive v skladu s statutom izdajatelja in
vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili po-
slovanja KDD;

19. Možnost preoblikovanja delnic: no-
ve delnice se lahko preoblikujejo samo v
skladu s statutom izdajatelja in veljavnimi
predpisi;

20. Prednostna pravica dosedanjih del-
ničarjev: prednostna pravica dosedanjih del-
ničarjev izdajatelja do vpisa novih delnic se
po tem sklepu izključi;

21. Prednostna pravica imetnika delnic
ob novi izdaji delnic: ob morebitni izdaji del-
nic izdajatelja naslednjih emisij bodo imeli
delničarji izdajatelja prednostno pravico do
prevzema delnic naslednjih emisij, skladno
z veljavnimi predpisi;

22. Druga vprašanja v zvezi z izdajo no-
vih delnic: nove delnice izdajatelja se izdajo
po postopku zaprte (nejavne) ponudbe v
skladu z zakonom o trgu vrednostnih papir-
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jev (ponudba, ki je namenjena največ pet-
desetim vnaprej znanim osebam, ki se za-
vežejo, da bodo odkupile celotno izdajo).
Za vpisnika delnic šteje samo tista oseba, ki
je delnice vpisala in v celoti vplačala.

23. Skupščina imenuje revizorja za pre-
gled povečanja osnovnega kapitala s stvar-
nimi vložki iz sklepov št. 1 in 2 zgoraj, in
sicer  družbo DR CILJ, Družba za revizijo,
d.o.o., Ljubljana.

24. Skupščina pooblašča nadzorni svet
izdajatelja, da uskladi besedilo statuta s zgo-
raj navedenimi sprejetim sklepom ter izdela
prečiščeno besedilo statuta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 2002 imenuje
DR CILJ,  družba za revizijo, d.o.o., iz Ljub-
ljane.

Gradiva in predlogi sklepov skupščine
ter vsebina predloga sprememb in dopolni-
tev statuta  družbe ter letno poročilo je del-
ničarjem na vpogled na sedežu  družbe dan
po objavi zasedanja skupščine, vsak delov-
nik od 10. do 13. ure v tajništvu  družbe
Ukanc 6, Bohinjsko jezero.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skup-
ščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prija-
va udeležbe na skupščini je prispela na se-
dež  družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeležen-
ci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
zasedanja skupščine, vpisati v listo udele-
žencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, je ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 10 uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.,
uprava  družbe

Ob-74997
Na podlagi določila 283. člena Zakona

o gospodarskih  družbah sklicuje uprava
delniške  družbe Gradbeno podjetje Bohinj
d.d., Triglavska cesta 8, 4264 Bohinjska
Bistrica,

5. skupščino
 družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,

ki bo 29. 8. 2002 ob 13. uri na sedežu
podjetja Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistri-
ca.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in
izvolitev delovnih teles.

Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Jože Koc-
janc, za preštevalki glasov Škrinjarič Kar-
men in Žmitek Vera. Za sestavo notarske-
ga zapisnika se imenuje notar Stane Krai-
ner.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2001 in poročilom nadzornega sveta ter
sklep o pokrivanju izgube iz leta 2001 in
odločanje o razrešnici upravi in nadzorne-
mu svetu.

2.1. Pokrivanje izgube.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: bilančni dobiček

za leto 2001, v skupnem znesku
22,448.739,63 SIT, sestavljen iz nerazpo-
rejenega dobička iz preteklih let v višini
15,295.574,76 SIT in pripadajoče revalori-
zacije v višini 7,153.163,87 SIT, se upora-
bi za kritje čiste izgube iz leta 2001 v višini
37,244.850,69 SIT. Preostanek izgube v
višini 14,796.112,06 SIT se pokrije v bre-
me drugih rezerv iz dobička.

2.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: skupščina upravi in nadzorne-
mu svetu podeli razrešnico za delo v letu
2001.

3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me spremembe in dopolnitve statuta v pred-
loženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja za poslovno leto 2002 skupšči-
na imenuje revizorsko  družbo KPMG Slo-
venija d.o.o., Ljubljana.

5. Odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi poenotenja man-

datov članov nadzornega sveta, skupščina
odpokliče Barbaro Gačnik s funkcije člana
nadzornega sveta.

6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščina ugotavlja, da je članom nadzornega
sveta, Antonu Razingerju in Stanislavu Ko-
rošcu potekel mandat, zato v nadzorni svet
družbe izvoli Antona Razingerja, Antona Pre-
žlja in Barbaro Gačnik, kot predstavnike ka-
pitala z mandatom od 29. 8. 2002 do 28.
8. 2006.

Skupščina se seznani da je svet delav-
cev izvolil v nadzorni svet naslednje člane
Arh Janeza in Rozman Jožefa, kot predstav-
nike delavcev.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in  družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu  družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in

glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo  družbi tako, da jo le-ta
sprejme najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan, v tajništvu uprave na sedežu
družbe, od dneva objave sklica skupščine v
Uradnem listu RS.

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo od-

prt eno uro pred začetkom zasedanja skup-
ščine.

Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.,
Bohinjska Bistrica

uprava
nadzorni svet

Št. 124 Ob-74998
V skladu z določili 31. člena Statuta Za-

varovalnice Maribor d.d., ter na podlagi skle-
pa nadzornega sveta  družbe z dne 23. 7.
2002 sklicuje uprava  družbe

24. zasedanje sklupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v torek 27. 8. 2002 ob 11. uri v
Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi
607/VI z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika, imenovanje notarja, ugotovitev sklep-
čnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine, imenuje notarja, ugotovi
sklepčnost in sprejme dnevni red, v skladu
s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja, pisnega poroči-
la nadzornega sveta k letnemu poročilu in
mnenja nadzornega sveta k letnemu poroči-
lu o notranjem revidiranju.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2001 z mnenjem revizorja, poročilom nad-
zornega sveta k letnemu poročilu in mne-
njem nadzornega sveta k letnemu poročilu
o notranjem revidiranju.

3. Uporaba rezerv in nerazporejenega
dobička prejšnjih let za delno kritje izgube
iz leta 2001.

Predlog sklepa:
1. Za delno kritje izgube leta 2001 se

uporabi v celoti rezervni sklad v vrednosti
46,986.713,69 SIT ter nerazdeljen dobi-
ček leta 2000 v višini 1,291.097,87 SIT.

2. Skupščina Zavarovalnice Maribor d.d.
podeli razrešnico upravi in nadzornemu sve-
tu za poslovno leto 2001.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2002
se imenuje s strani uprave in nadzornega
sveta  družbe soglasno predlagani revizor
revizijske družbe “Revidis” d.o.o. iz
Ljubljane.

5. Obravnava predloga in sprejem preči-
ščenega besedila Statuta Zavarovalnice Ma-
ribor d.d. (predlog prečiščenega besedila
statuta  družbe prejmejo s posebnim vabi-
lom na skupščino vsi delničarji, ki so na dan
sklica skupščine vpisani v delniško knjigo
Zavarovalnice Maribor d.d.).

Predlog sklepa: sprejme se prečiščeno
besedilo Statuta Zavarovalnice Maribor d.d.

6. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 20. 8. 2002 vpi-
sani v delniško knjigo.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje pet dni pred zasedanjem skup-
ščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo  družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507
Maribor. Družba bo upoštevala pisne prija-
ve, ki bodo prispele do četrtka 22. 8. 2002,
oziroma bodo do tega dne poslane s pripo-
ročeno pošiljko.
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Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 20 minut pred začet-
kom zasedanja prijavijo predstavniku  druž-
be na kraju, kjer bo zasedanje in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pi-
snim pooblastilom, ki ga ravno tako posre-
dujejo naslovu  družbe do 22. 8. 2002.,
oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno
pošiljko.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu  družbe vsak delovni
dan od 10. do 11. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice: gla-
suje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Predlog delničarjev: morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda naj delničarji z obrazložitvijo pi-
sno sporočijo upravi  družbe v sedmih dneh
po objavi tega sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: v prime-
ru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava  družbe

Ob-75003

Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu
s 7/3 členom veljavnega statuta CTJ, d.d.,
Ljubljana, sklicuje uprava

7. skupščino  družbe
CTJ, d.d., Ljubljana, Vilharjeva ulica 21,

Ljubljana,
ki bo dne 27. avgusta 2002 ob 10. uri, v

sobi B na sedežu  družbe CTJ, d.d., Ljublja-
na, Vilharjeva ulica 21 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočo skup-

ščini se izvoli Vita Gačeša, imenuje se
preštevalki glasov: Ljuba Pučko, prof. Lidija
Bavec.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Seznanitev skupščine z letnim poro-
čilom  družbe za poslovno leto 2001 in
sporočilo nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila  družbe za poslovno leto
2001.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina v skladu z do-
ločilom 282.a člena ZGD potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslov-
nem letu 2001 in jima za leto 2001 tudi
podeljuje razrešnico.

4. Bilančni dobiček v višini
3,047.446,93 SIT se razdeli, in sicer:

– 50% dobička v višini 1,523.723,46
SIT na rezerve za bodoči razvoj podjetja
CTJ, d.d., Ljubljana,

– 50% dobička v višini 1,523.723,46
SIT na preneseni dobiček preteklih let.

5. Sprememba statuta  družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlagane spremembe statuta  družbe s
prečiščenim besedilom statuta  družbe za-
radi uskladitve z določbami novele ZGD-F.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem

delničarjem v tajništvu  družbe CTJ, d.d.,
Ljubljana, od dneva objave dnevnega reda
vsak delovnik med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblasti-
lom.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora svojo udeležbo na skupščini najaviti
najpozneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki na sedežu CTJ, d.d., Ljub-
ljana.

CTJ, d.d., Ljubljana
uprava

Lidija Kunič

Ob-75027

Na podlagi točke 9.2. Statuta  družbe
Marmor Hotavlje, d.d. sklicuje direktor  druž-
be

6. sejo skupščine  družbe
Marmorja Hotavlje, d.d.,

ki bo 30. avgusta 2002 ob 14. uri v
jedilici  družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se

izvolijo organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega re-

da.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Seznanitev z letnim poročilom  druž-

be za leto 2001.
5. Sklepanje o delitvi bilančnega dobič-

ka, razporeditvi statutarnih rezerv ter pode-
litvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta skup-
ščina sprejme predlagano delitev bilančne-
ga dobička in razporeditev statutarnih re-
zerv ter poda razrešnico upravi in nadzorne-
mu svetu.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
ob soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
spremembe statuta  družbe v predlaganem
besedilu.

7. Podelitev pooblastila upravi za nakup,
odprodajo ali umik lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča di-
rektorja  družbe, da še naprej kupuje lastne
delnice v sklad lastnih delnic za namene
določene v 240. členu ZGD.

Skupščina pooblašča direktorja  družbe,
da v soglasju z nadzornim svetom odproda
ali umakne vse pridobljene lastne delnice
brez nadaljnega sklepanja skupščine o
zmanjšanju osnovnega kapitala. Ta sklep ve-
lja 18 mesecev od sprejema.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme predlog o imenovanju podje-
tja CONTURA Revizijska  družba, d.o.o., Ce-
lovška c. 150, 1000 Ljubljana, za revizorja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in predloženo
družbi ob najavi udeležbe na skupščino.

Upravičenci morajo svojo udeležbo pi-
sno najaviti upravi  družbe najpozneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Jedilnica, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 1 uro pred sejo. Glasovanje
bo potekalo z glasovnicami, ki jih bodo ude-
leženci prejeli ob prijavi na vhodu v jedilni-
co. Jedilnica bo zaprta ob uri sklica skup-
ščine. Zamudniki ne bodo mogli v jedilnico.

Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 15. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi  druž-
be najpozneje v 7 dneh od dneva te objave
in ji tako omogoči pravočasno pripravo nje-
nih stališč in objavo nasprotnih predlogov.

Marmor Hotavlje, d.d.
direktor

Branko Selak, univ. dipl. org.

Razširitev dnevnega reda

Ob-74864

Na podlagi 288. člena Zakona o gospo-
darskih družbah uprava družbe GEA Col-
lege, poslovno izobraževanje, d.d., Dunajs-
ka 156, Ljubljana (v nadaljevanju: GEA Col-
lege d.d.) objavlja

predlog za razširitev dnevnega reda
13. redne letne skupščine

GEA College d.d.
Uprava družbe GEA College d.d. spo-

roča vsem svojim delničarjem, da je od del-
ničarja KD Holding d.d., Ljubljana, prejela
zahtevo za razširitev dnevnega reda 13.
redne skupščine družbe, sklicane za 27. 8.
2002 (objava v Ur. l. RS, št. 62-63/02).

Uprava družbe tako dopolnjuje dnevni
red 13. redne letne skupščine z dodatnima
dvema točkama, ki skupaj s predlogi skle-
pov po predlogu delničarja glasita:

5. Odpoklic nadzornega sveta.
Predlog sklepa: »odpokliče se člane

nadzornega sveta dr. Mateja Penco, Duša-
na Povaleja in Primoža Penco.«

6. Imenovanje novega nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: »za člane nadzornega
sveta se imenujejo Matjaž Gantar, Matjaž
Prinčič in Vilijem Pšeničny. Mandat nad-
zornega sveta začne teči z dnem imenovan-
ja na skupščini in traja polno mandatno
dobo.«

Na podlagi navedenega dosedanji 5. in
6. točka postaneta novi 7. in 8. točka
dnevnega reda že sklicane seje skupščine.
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Uprava družbe predlogu za razširitev
dnevnega reda ne nasprotuje.

GEA College d.d.
uprava družbe

Št. 28/2002 Ob-74700
Na podlagi že sklicane 6. seje skupšči-

ne dne 13. 7. 2002, z objavo v časopisu
Delo, za dne 29. 8. 2002, uprava  družbe
Izletnik Celje, d.d., dopolnjuje na zahtevo
delničarja NFD 1 Investicijski sklad, poobla-
ščena investicijska  družba, d.d., Ljubljana,
dnevni red skupščine z dodatno točko:

6. Imenovanje posebnega revizorja za-
radi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe v zadnjih petih letih.

Predlog sklepa: za posebnega revizorja
zaradi preveritve vodenja posameznih po-
slov  družbe v zadnjih petih letih, skladno s
67. členom Zakona o prevzemih, skupšči-
na  družbe Izletnik Celje, d.d., imenuje  druž-
bo KPMG Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane.

Namen in razlog za dodatno točko dnev-
nega reda:

Kot je razvidno iz poslovnega poročila
družbe Izletnik Celje, d.d., je  družba v po-
slovnem letu 2001 odkupila za več kot 20%
lastnih delnic. Po prepričanju predlagatelja
je uprava te delnice odkupovala v škodo
družbe ter v nasprotju z zakonom. Družba
Izletnik Celje, d.d. že vrsto let posluje v zelo
težavnih pogojih gospodarjenja, kot so ne-
nehno upadanje osebnega prometa, zasta-
rel vozni park, naraščanje vseh vrst stro-
škov: goriva, vzdrževanja, zavarovanja, ce-
stnih taks, stroškov dela, šibka akumulativ-
nost oziroma čedalje nižja investicijska
vlaganja. Rešitev iz nastalih težav se išče v
subvencijah s strani države.

Glede na to menimo, da finančni in likvi-
dnostni položaj  družbe namreč ni v tak-
šnem stanju, da bi  družba lahko prosto
odkupovala lastne delnice. Na to kažejo tu-
di podatki iz poslovnega poročila za leto
2001, iz katerih je razvidno, da je  družba v
lanskem letu investirala 410,5 mio SIT pri
obračunani amortizaciji v višini 401,6 mio
SIT.

Iz izkaza stanja na dan 31. 12. 2001 je
razvidno, da so se kratkoročne obveznosti
iz financiranja in dolgoročne obveznosti iz
poslovanja povečale za 152,3 mio SIT,
medtem ko je  družba za pridobivanje la-
stnih delnic samo v letu 2001 porabila več
kot 112,6 mio SIT. Poleg tega je  družba
kreditirala nakupe lastnih delnic s strani za-
poslenih, in sicer po stanju na dan 31. 12.
2001 v višini 18,1 mio SIT, kar kaže na to,
da je bila v ta namen likvidnostno obreme-
njena bolj, kot bi bilo smotrno.

Po mnenju predlagatelja NFD 1 Investi-
cijski sklad, d.d., je bilo pridobivanje lastnih
delnic tudi v nasprotju z 240. členom ZGD.

Na podlagi navedenega zato predlaga-
telj predlaga, da skupščina  družbe imenuje
posebnega revizorja, ki mora preveriti zlasti
pridobivanje ter odsvajanje lastnih delnic,
vse to pa z namenom, da se ugotovi, ali je
uprava  družbe pri poslovodenju ravnala
skladno z zakonom ter v korist  družbe.

Izletnik Celje, d.d.
uprava

direktorica podjetja
Ana Jovanovič, univ. dipl. ek.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 100/2001 S-74796

To sodišče je s sklepom opr. št. St
100/2001 z dne 16. 1. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Rog, d.d., Ljubljana, Letališka 29 in nje-
govimi upniki.

Ugotovi se, da so v razred 1 razvrščene
terjatve ločitvenih upnikov, katerih položaj
se s potrditvijo prisilne poravnave ne spre-
meni.

Ugotovi se, da je v razred 2 uvrščen
upnik SKI MAR, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
160, katerega terjatev je nastala v času po
začetku postopka prisilne poravnave do na-
roka za prisilno poravnavo in jo je upnik
konvertiral v delež v kapitalu dolžnika, pod
pogojem, da bo prisilna poravnava sprejeta.

Dolžnik je dolžan vložiti predlog za vpis
sklepa o spremembi osnovnega kapitala v
sodni register v skladu s sklepom skupšči-
ne dolžnika z dne 6. 11. 2001.

Ugotovi se, da so v razred 3 razvrščene
terjatve ostalih upnikov, ki jih je dolžnik dol-
žan izplačati v višini 20% njihove ugotovlje-
ne vrednosti v roku enega leta od dneva
pravnomočnosti potrjene prisilne poravna-
ve.

Ugotovi se, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 28. 8. 2001 kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v ko-
loni priznane terjatve, razvidne iz priloge k
temu sklepu – “Tabela priznane terjatve in
zneski za poplačilo”, ki je sestavni del izre-
ka tega sklepa, zato jih je dolžnik dolžan
izplačati v višini, navedeni v koloni znesek
poplačila, razvidnem iz zgoraj navedene pri-
loge in ob upoštevanju odločbe Višjega so-
dišča v Ljubljani, opr. št. III Cpg 11/2002 z
dne 27. 6. 2002.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
16. 1. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen z odločitvijo
Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. III Cpg
11/2002 dne 27. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

St 94/2001 S-74798

To sodišče je s sklepom opr. št. St
94/2001 z dne 27. 6. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
ABC TGM, trgovina, gostinstvo in stori-
tve, d.o.o., Trbovlje, Globušak 6 in njego-
vimi upniki.

Ugotovi se, da je upnik razreda A (Litij-
ska mesarija) konvertiral svojo terjatev v la-

stniški delež, pod pogojem, da bo prisilna
poravnava pravnomočno potrjena.

Upnikom razreda B izplača dolžnik 40%
na dan 20. 8. 2001 ugotovljene terjatve, in
sicer v dveh letih od pravnomočnosti sklepa
z obrestno mero EURIBOR, za čas od dne-
va začetka postopka prisilne poravnave do
plačila.

Upnikom razreda C izplača dolžnik 20%
na dan 20. 8. 2001 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa z obrestno mero EURIBOR, za čas
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave do plačila.

Upnikom razreda D (delavci dolžnika) iz-
plača dolžnik 100% na dan 20. 8. 2001
ugotovljene terjatve, in sicer v roku petih let
od pravnomočnosti sklepa z obrestno mero
EURIBOR, za čas od dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave do plačila.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 6. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 11. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002

St 167/2001 S-74800

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
167/2001 z dne 8. 7. 2002 ustavilo na-
daljnje vnovčenje stečajne mase in zaključi-
lo stečajni postopek nad dolžnikom Novo-
pak, Proizvodnja embalaže, d.o.o., Sta-
nežiče 52, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002

St 194/2001 S-74801

To sodišče je s sklepom opr. št. St
149/2001 z dne 27. 6. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Etna, podjetje za prevozništvo, transport
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
106 in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da na upnike razreda 1 in 2
sklenjena prisilna poravnava nima pravnega
učinka.

Ugotovi se, da je upnik razreda 3 (Darko
Šarič) konvertiral svojo terjatev v lastniški
delež pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va pravnomočno potrjena.

Upnikom razreda 4 izplača dolžnik 40%
na dan 26. 11. 2001 ugotovljene terjatve,
in sicer v roku enega leta od pravnomočno-
sti sklepa z obrestno mero TOM +0%, za
čas od dneva začetka postopka prisilne po-
ravnave do plačila.

Upnikom razreda 5 izplača dolžnik 20%
na dan 26. 11. 2001 ugotovljene terjatve,
in sicer v enem letu od pravnomočnosti skle-
pa z obrestno mero TOM +0%, za čas od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do plačila.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 6. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
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ravnave je postal pravnomočen dne 11. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002

St 25/2002 St-74802

To sodišče je s sklepom opr. št. St
25/2002 z dne 26. 6. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom In-
duplati Tekstil, Industrija platnenih iz-
delkov, d.o.o., Zgornje Jarše, Kamniška
24, Domžale in njegovimi upniki.

Upnikom razreda A izplača dolžnika 20%
na dan 8. 1. 2002 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa z obrestno mero TOM +0%, za čas
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave do plačila (priloga I in II).

Ugotovi se, da so upniki razreda B kon-
vertirali svoje terjatve v lastniške deleže (bo-
doče delnice) v višini, kot to izhaja iz priloge
sklepa (priloga III in IV).

Ugotovi se, da na upnike razreda C (loči-
tveni upniki) prisilna poravnava ne učinkuje.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 6. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 11. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2002

St 13/94 S-74803

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
13/94 z dne 16. 7. 2002 ustavilo nadaljnje
vnovčevanje stečajne mase in zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Brest – Bio-
dis, d.o.o., Stari trg – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2002

St 117/2001 S-74804

To sodišče je s sklepom opr. št. St
117/2001 z dne 12. 7. 2002 ustavilo vnov-
čevanje razdelitvene mase in zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Proline,
d.o.o., Stegne 11, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
di izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2002

St 108/2001 S-74805

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
108/2001 z dne 12. 7. 2002 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Cvetličar-
na in svečarstvo Dalija Bizjak Karmen,
s.p., Naselje nad šahtu 25, Kisovec – v
stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra podjetnikov pri DURS.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2002

St 122/01 S-74806

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Zalar, d.o.o. – v
stečaju, Rašica pri Velikih Laščah, za dne
1. 10. 2002 ob 10.15, v sobi 352/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 16. 5. 2002

St 224/2002 S-74807

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
224/2000 z dne 17. 7. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Hoby d.o.o. –
v stečaju, Linhartova 80, Ljubljana.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2002

St 328/93 S-74808

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
328/93 z dne 16. 7. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Riko Holding,
d.o.o., Lepovče 23, Ribnica – v stečaju.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2002

St 94/2002 S-74810

To sodišče je s sklepom St 94/2002
dne 16. 7. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Arta, d.o.o., Podgorica 25,
Videm-Dobrepolje, matična številka:
5881331, šifra dejavnosti 52.110.

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 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 9. 10. 2002 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 7. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2002

St 10/2002 S-74811

To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2002 z dne 15. 7. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom TPG storitve,
trgovina, proizvodnja, gradbeništvo, sto-
ritve, izvoz – uvoz, d.o.o., Stanka Brenči-

ča 11, Ptuj, matična številka: 5578388,
šifra dejavnosti: 110 309.

Odslej firma glasi: TPG storitve, trgovi-
na, proizvodnja, gradbeništvo, storitve, iz-
voz – uvoz, d.o.o., Stanka Brenčiča 11,
Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Ko-
njice.

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 o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 10.
2002 ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2002.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 7. 2002

St 2/99 S-74813
To sodišče je dne 15. 7. 2002 s skle-

pom, opr. št. St 2/99 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Krovec, krovstvo
in žaganje lesa, d.o.o., Opekarniška c.
2, Ormož – v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 7. 2002

St 9/2002 S-74816
To sodišče je s sklepom opr. št. St

9/2002 z dne 15. 7. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Friles, obdelava
in predelava lesa, proizvodnja iz lesa,
storitve, posredništvo in trgovina, d.o.o.,
Osojnikova 3, Ptuj, matična številka:
1193562.

Odslej firma glasi: Friles, obdelava in pre-
delava lesa, proizvodnja iz lesa, storitve, po-
sredništvo in trgovina, d.o.o., Osojnikova 3,
Ptuj – 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 o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 10.
2002 ob 11. uri, v sobi št. 26/II tega sodi-
šča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2002.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 7. 2002
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St 16/98-190 S-74819

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/98 sklep z dne 15. 7. 2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom Bohor,
Lesna oprema Mestinje, d.d., Mestinje
6, Podplat (matična številka 5039541), se
zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Bohor, Lesna opre-
ma Mestinje, d.d., Mestinje 6, Podplat (ma-
tična številka 5039541), iz pristojnega so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2002

St 23/2002 S-74820

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2002 sklep z dne 11. 7.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom Strigi-
da, Podjetje za audio in video storitve,
d.o.o., Trubarjeva 50, Celje (matična šte-
vilka 5612829), se zaključi v skladu z dolo-
čili 99/II člena ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus
terjatev za dne 11. septembra 2002 ob 9.
uri, soba št. 106/I tega sodišča.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa o zaključku.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Strigida, Podjetje
za audio in video storitve, d.o.o., Trubarjeva
50, Celje (matična številka 5612829), iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 7. 2002

St 37/2001 S-74822

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/2001 sklep z dne 15. 7.
2002:

Stečajni postopek nad dolžnikom Uni-
trejan, Storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Goričica 12/a, Šentjur (matična
številka 5702500), se zaključi v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Unitrejan, Storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Goričica
12/a, Šentjur (matična številka 5702500),
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 7. 2002

St 17/2001 S-74823

To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-
čajnega dolžnika PIG, Prireditve, inštalaci-
je in gradbeništvo, d.o.o., Velike Žablje
45, Dobravlje, dne 12. 7. 2002 sklenilo:

začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom PIG, Prireditve, inštalacije in
gradbeništvo, d.o.o., Velike Žablje 45, Do-
bravlje, ki se takoj zaključi.

Pravnomočno sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vl. št. 1/2867/00.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od te objave.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
stečajem.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 7. 2002

St 9/2002-9 S-74824
V postopku prisilne poravnave dolžnika

Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 17, Mur-
ska Sobota, bo narok za prisilno poravna-
vo dne 26. 8. 2002 ob 13. uri, pri tem
sodišču v sobi št. 12. Poravnalni senat vabi
upnike na narok. Upniki si lahko predlog
finančne reorganizacije ogledajo pri sodi-
šču v ponedeljek, sredo in petek, v času od
9. do 12. ure, v sredo pa še v času od 14.
do 16.30, in sicer v sobi št. 413.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 7. 2002

St 13/2002 S-74825
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom UDC Koroške, d.o.o., Koroška ce-
sta 14, Ravne na Koroškem, matična šte-
vilka 5686504, šifra dejavnosti 12.019.

II. Odslej se firma dolžnika glasi: UDC
Koroške, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem – v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik Miran Kos, odvetnik iz
Raven na Koroškem, Koroška 14.

IV. I. narok za preikus terjatev bo dne
16. 10. 2002 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.700 SIT) in največ 2000 točk
(34.000 SIT).

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 7.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 7. 2002

St 19/2002-6 S-74826

To sodišče je na seji senata dne 12. 7.
2002 pod opr. št. St 19/2002 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Hribar
Rolanda Kava bar Črni baron, s.p., Mu-
zejska 3, Novo mesto, matična št.
5203022, davčna št. 71766308, se začne
in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Hribar Rolanda Kava bar Črni baron, s.p.,
Muzejska 3, Novo mesto, izbriše iz sodne-
ga registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 7. 2002

St 46/2001-98 S-74828

To sodišče je s sklepom opr. št. St
46/2001 dne 31. 5. 2002 potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom TIO Pnevmati-
ka, proizvodnja industrijske pnevmatike
in hidravlike, d.o.o., Lesce, Alpska cesta
43, Lesce in njegovimi upniki, sprejeto na
naroku dne 31. 5. 2002.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

– razred A so terjatve upnikov, ki se po-
plačajo v denarju v višini 20% ugotovljene
terjatve z obrestmi po temeljni obrestni meri
+0,5%, od začetka postopka prisilne porav-
nave do poplačila, v roku enega leta po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave,

– razred B so terjatve upnikov iz tekočih
poslov, nastale po začetku postopka prisil-
ne poravnave, na katere prisilna poravnava
ne vpliva,

– razred C so privilegirane terjatve de-
lavcev iz drugega odstavka 160. člena
ZPPSL, katerih položaj se po potrditvi prisil-
ne poravnave ne spremeni,

– razred D so terjatve ločitvenih in izloči-
tvenih upnikov, katerih položaj se po potrdi-
tvi prisilne poravnave ne spremeni in

– razred E je terjatev upnika CMC Sys-
tem, d.o.o., Lesce, v znesku 1,063.000
SIT, ki se odpiše v celoti, ker se je upnik
odpovedal uveljavljanju terjatve v navedeni
višini.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov za poplačilo, je sestavni del
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso ude-
ležili postopka ter proti upnikom, ki so se
udeležili postopka, pa so bile njihove ter-
jatve prerekane, če se naknadno ugotovi-
jo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 22. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2002
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Sodni register
vpisi po ZGD

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 767/2002 Rg-10423
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba LIMNA, trgovsko in proizvodno

podjetje d.o.o., Ilirska Bistrica, Podgraj-
ska 30/a, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2674/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenikov z dne
17. 4. 2002.

Družbeniki Lipolt Franc, Lipolt Marija, Li-
polt Manja in Lipolt Andraž, vsi stanujoči
Ilirska Bistrica, Podgrajska 30/a, izjavljajo,
da ima družba poravnane vse svoje obvez-
nosti do upnikov, da nima nerazrešenih
pravnih razmerij z delavci in da prevzemajo
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe razdeli med
družbenike v skladu z višino njihovega posa-
mičnega poslovenga deleža, tako da prejme
vsak družbenik 25% premoženja družbe po
predlogu za razdelitev premoženja z dne 17.
4. 2002.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2002

St 110/2001 S-74830

To sodišče je pod opr. št. St 110/2001
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Merinka Maribor, d.d., Žitna 12, Maribor
in njegovimi upniki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere, povečane za
0,5% po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi;

Razred B – razred ločitvenih upnikov, za
katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

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
29. 5. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2002

St 44/2000 S-74831
To sodišče je s sklepom opr. št. St

44/2000 z dne 15. 7. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom S – gostin-
stvo, gostinsko in turistično podjetje,
d.o.o., Izola – v stečaju, Cankarjev dre-
vored 17, Izola.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 7. 2002

St 13/2002 S-74833
S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.

St 13/2002, je sodišče dne 16. 7. 2002
začelo stečajni postopek nad družbo Ele-
sa, trgovsko proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ilirska Bistrica, Trnovska 19, Ilirska Bis-
trica in ker premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ne zadošča za stroške stečajnega
postopka, stečajni postopek tudi takoj za-
ključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 7. 2002

St 122/2002 S-74993
To sodišče je s sklepom z dne 12. 7.

2002 pod opr. št. St 122/2002 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Bi-
ro 71, d.o.o., Mestni trg 19, Ljubljana,
matična številka 5067553, šifra dejavnosti
74.203.

Upnike, katerih terjatev so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča

se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12.
7. 2002).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Tomaž Čad iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Biromont Inženiring d.o.o., Polanško-
va 3, Ljubljana,

– Poštna banka Slovenije d.d., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor,

– Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62,
Domžale,

– Sonce d.o.o., Mestni trg 25, Ljubljana,
– Hranilno kreditna služba Domžale p.o.,

Ljubljanska 72, Domžale,
– MPM Engineering d.o.o., Vilharjeva

29, Ljubljana,
– predstavnica delavcev Nevenka Mes-

senel, Jakčeva ul. 5, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 7. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 7. 2002

Št. 42/2002 S-74858

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 42/2002 sklep z dne 5. 7. 2002:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Fi-
net, Podjetje za izgradnjo računalniško
podprtih procesov d.o.o., Mariborska
86, Celje (matična številka 5501482), se
zaključi v skladu z dol. 99/III člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za
preizkus terjatev za dne 11. septembra 2002
do 14.30, soba št. 106/I tega sodišča.

3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Finet, Podjetje
za izgradnjo računalniško podprtih proce-

sov d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična
številka 5501482), iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 7. 2002

St 1/2002-23 S-74859

Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom
opr. št. III Cpg 34/2002 dne 13. 6. 2002
razveljavilo sklep tega sodišča opr. št. St
1/2002 z dne 23. 4. 2002, s katerim je
tukajšnje sodišče začelo in zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom APRO d.o.o.
Bled, podjetje za trgovino, turizem in ko-
mercialne storitve, Cesta Gorenjskega
odreda 15a, Bled, in zadevo vrnilo sodi-
šču prve stopnje v nov postopek.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 7. 2002

St 46/2002 S-74860

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
46/2002 z dne 15. 7. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom LESMO
d.o.o., Hrib 14, Loški potok.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2002
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ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Funtek Jože s.p., Avtoprevozništvo, Luče
90, Luče, priglasitveni list, opravilna št. 35-
0289/94, matična št. 5868110, izdan dne
23. 5. 1994. gnn-93833

Gostiša Andrej, Ulica 1. maja 16, Idrija,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
068601/1203/01-21/1999 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 20. 12. 1999.
gng-93669

Kraner Gregor, Ulica Jana Baukarta 28,
Ljutomer, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 068973/0835/03-39/1999 in obrtno
dovoljenje, izdana dne 28. 5. 1999.
gni-93263

Mlinarič Ivanka s.p., Gostinstvo Mlinarič,
Cesta Toneta Tomšiča 70/a, Jesenice, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
053044/1614/01-24/1999, izdala OZS.
gnq-93484

Pastirk Miroslav, Slomškova ul. 10, Slo-
venske Konjice, priglasitveni list, opravilna
št. 51-0720/96, izdan dne 5. 2. 1996.
gnm-93859

Pekovec Alojz, St. Fužina 145, Bohi-
njsko Jezero, priglasitveni list, opravilna št.
44-0670/94, izdan dne 13. 7. 1994.
gni-93267

Praprotnik Matjaž s.p., Zagrebška cesta
36, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045948, izdana dne 6. 3. 1995.
gno-93507

Skumvač Marjan, Blejska Dobrava 149,
Blejska Dobrava, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 024009/0486/00-24/1995.
gnp-93606

Starman Janislava s.p., Verovškova uli-
ca 19, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-29/96, matična št. 5656337, izdan
dne 31. 1. 1996. gnm-93534

Ščukovt Marija, Podlipa 76, Vrhnika, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
009811/0632/00-70/1995 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gnl-93864

Štiglic Marija s.p., Gostilna Čujež, Reči-
ca 77, Rečica ob Savinji, priglasitveni list,
opravilna št. 35-0068/94, izdan dne 7. 3.
1994. gnm-93234

Vilič Ljubica s.p., Ulica svobode 115,
Piran - Pirano, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 059729/1220/01-05/1996, izda-
na dne 3. 5. 1996. gng-93265

Vogrič Roman, Zupančičeva 26, Piran -
Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
059681/1149/01-50/1995. gnh-93789

Srg 379/2002 Rg-14028
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep.
družba: GOLJA & OSTALI, Ribja resta-

vracija d.n.o., Sejmiška pot 8 k, Sežana,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5422/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
15. 6. 2002.

Družbenika Darko Golja, Tržaška cesta
45, Ljubljana in Paolo Filaferro iz Italije, Via
Edmondo de Amicis n. 9, Trieste (Trst), iz-
javljata, da so poplačane vse obveznosti dru-
žbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in
da prevzameta obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika v razmer-
ju ene polovice na vsakega družbenika.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2002

Srg 897/2002 Rg-14029
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep.
družba: NEVIOCOM – Notranja in zu-

nanja trgovina, gostinstvo in turizem Ko-
per, d.o.o., Beblerjeva 10, Koper, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3247/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
18. 6. 2002.

Družbenik Nevij Kuret, Beblerjeva 10,
Koper, izjavlja, da so poplačane vse obvez-
nosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 7. 2002

Srg 899/2002 Rg-14030
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep.
družba: HISTRIMEX – Zastopstva, tr-

govina in proizvodnja, d.o.o., Portorož,
Vojkova 13, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/2933/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 14. 6. 2002.

Družbenika Drago Jerman, Vojkova 13,
Portorož in Anton Sušjan, Bogomira Magaj-
ne 12, Izola, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa ra-
zmerja z delavci in da prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sora-
zmerno z deležema v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-

Potne listine

Abram Sebastijan, Rožna ulica 6, Posto-
jna, potni list, št. BA 904732, izdala UE
Postojna. gnr-93629

Balent Andreja, Pregljeva 76, Ljubljana,
potni list, št. P00130570. gnv-93775

Berčič Klemen, Linhartova 66, Ljublja-
na, potni list, št. P00035811. gnb-93545

Berčon Matjaž, Predilniška 4, Litija, pot-
ni list, št. P00570902. gnl-93635

Berdajs Silvo, Čagošče 60, Šentvid pri
Stični, potni list, št. P00521185.
gnb-93345

Bistrović Maja, Prelog, Krožna pot 18,
Domžale, potni list, št. P00450151.
gnx-93548

Borovičanin Siniša, Ulica bratov Učakar
10, Ljubljana, potni list, št. P00309155.
gnp-93631

Bubnič Dolores, Ulica OF 16, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 115830, izdala UE Koper. gnq-93830

Burzić Mirsad, Brvace 1, Grosuplje, pot-
ni list, št. BA 581417, izdala UE Grosuplje.
gnn-93258

Buzina Dejan, Šemnik 9/b, Kisovec, po-
tni list, št. BA 682921, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnf-93741

Cener Nedeljko, Černelavci, Pušča 55,
Murska Sobota, potni list, št. BA 607521,
izdala UE Murska Sobota. gnw-93574

Česenj Nataša, Trinkova ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 769371, izdala UE
Ljubljana. gnq-93730

Čvorić Draginja, Raičeva 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 984731, izdala UE Ljublja-
na. gnm-93684

Debeljak Matej, Vodnikov trg 9, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 231934, izdala UE
Piran. gni-93313

Deučman Bogdan, Novo naselje 13, Bi-
strica ob Dravi, potni list, št. BA 152263.
gnu-93451

Dizdarević Mustafa, Perčeva 4, Ljublja-
na, potni list, št. P00599445. gnz-93546

Dizdarević Vanda, Perčeva 4, Ljubljana,
potni list, št. P00599444. gny-93547

Dobovišek Aleksander, Brodarjeva ulica
29, Celje, potni list, št. BA 96726.
gng-93840

Dolinar Petra, Trg Prešernove brigade
5, Kranj, potni list, št. BA 992877.
gne-93842

Dražnik Miha, Cesta heroja Gašperja 13,
Šoštanj, potni list, št. P00291850.
gnn-93783

Drinić Vaso, Gameljne 2/b, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. BA 290157, izdala
UE Ljubljana. gnu-93876

Drole Maja, Titova cesta 114, Senovo,
maloobmejno prepustnico, št. AI 153057,
izdala UE Tolmin. gni-93613

Falnoga Ivan, Dobrovlje, Ul. Dobrava 39,
Zreče, potni list, št. P000589378, izdala
UE Slovenske Konjice. gne-93717

Ferfolja Majda, Vrtojba, Griči 2, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000086536, izdala UE Nova Gorica.
gnp-93456

Gabrovšek Marko, Liboje 90/f, Petrov-
če, potni list, št. P000589208. gnt-93727
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Gorjanec Arne, Miličinskega 66, Ljublja-
na, potni list, št. P00306081. gno-93757

Grosar Karmen, Proletarskih brigad 14,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 99720, izdala UE Izola. gnb-93445

Inkret Aleš, Mestinje 82, Podplat, potni
list, št. P00079591. gnq-93880

Jakomin Goran, Podbrežna pot 14, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 404005.
gnr-93729

Jelenković Miroslav, Cesta proletarskih
brigad 61, Maribor, potni list, št. AA
611538. gnb-93499

Jermaniš Alfred, Prade, cesta VII/2, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 37133, izdala UE Koper.
gnu-93726

Kodrič Gregor, Dekani 279, Dekani, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 102837, iz-
dala UE Koper. gng-93315

Kokaš Hermina, Kidričeva 34/b, Nova
Gorica, potni list, št. BA 867434, izdala UE
Nova Gorica. gnc-93319

Kokaš Hermina, Kidričeva 34/b, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
97335, izdala UE Nova Gorica. gnd-93318

Korbar Urška, Sitarjevška 34, Litija, pot-
ni list, št. AA 669833. gnh-93689

Košir Aleš, Cesta talcev 8/b, Jesenice,
potni list, št. BA 890365. gnu-93326

Krajnčič Tomaž, Nikova ulica 4/b, Mari-
bor, potni list, št. 745084. gnm-93609

Kruh Matevž, Jarška cesta 36, Ljublja-
na, potni list, št. BA 589339, izdala UE
Ljubljana. gnm-93434

Kudelić Fikret, Cesta na Brdo 109, Lju-
bljana, potni list, št. AA 594513, izdala UE
Ljubljana. gnu-93526

Kurade Klavdija, Ul. Štrauhovih 31, Ma-
ribor, potni list, št. BA 125973. m-732

Lapanja Jure, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, potni list, št. BA 666399, izdala
UE Ljubljana. gnr-93554

Matijaš Damjan, Klanska ulica 19, Med-
vode, potni list, št. BA 813195, izdala UE
Ljubljana. gnz-93296

Mesec Ana, Perčeva 16, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00166595. gnk-93736

Mesec Bojana, Perčeva 16, Ljubljana,
potni list, št. P00166594. gnl-93735

Mezek Luka, Rožnik 5, Ankaran - Anka-
rano, potni list, št. BA 763739. gnt-93302

Mihelač Jožef, Tuškova 46, Maribor, po-
tni list, št. BA 535065. gnf-93416

Mihelač Martina, Tuškova 46, Maribor,
potni list, št. BA 873781. gng-93415

Mikek Jože, Čadovlje 19, Golnik, potni
list, št. AA 347156. gnw-93299

Milinović Ivan, Jagodje, Hudourniška pot
8, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico,
št. AI 143963, izdala UE Izola. gnu-93576

Mohorič Maja, Hraše 56, Smlednik, pot-
ni list, št. BA 312266, izdala UE Ljubljana.
gnh-93289

Mujkanović Fuad, C. 1. Maja 1, Jeseni-
ce, potni list, št. AA 663157. gnt-93477

Nadu Peter, Drečji vrh 22, Trebelno, po-
tni list, št. BA 247888, izdala UE Ljubljana.
gnk-93586

Oblak Rok, Gregorčičeva 5, Gorenja
vas, potni list, št. P00434533. gnj-93637

Oršulić Ivo, Ivana Regenta 4, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI
105254, izdala UE Nova Gorica.
gnn-93558

Pajk Jože, Pot za stan 24, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. BA 34812.
gnl-93810

Pavlovič Goran, Oljčna pot 21/d, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 227344.
gns-93578

Pintar Marina, Tominčeva ulica 11, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI
114076, izdala UE Nova Gorica.
gnz-93575

Požeg Anton, Puconci 212, Puconci,
potni list, št. BA 692631. gnx-93848

Pršlja Nikola, Slavka Gruma 48, Novo
mesto, potni list, št. P00113189.
gne-93292

Radaković Mirko, Trg Prešernove briga-
de 6, Kranj, potni list, št. BA 781810.
gnc-93244

Rađenović Katica, Rosalnice 17, Metli-
ka, maloobmejno prepustnico, št. AH 2429.
gnu-93376

Ravbar Katja, Ul. bratov Hvalič 83, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
65693, izdala UE Nova Gorica. gns-93378

Rudež Mojca, Klanec pri Kozini 34, Ko-
zina, potni list, št. BA 987301, izdala UE
Sežana. gnz-93271

Saje Marija, Glavarjeva 44, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 83508, izdala UE Ljubljana.
gno-93732

Salak Draginja, Cesta dveh cesarjev 90,
Ljubljana, potni list, št. BA 205829, izdala
UE Ljubljana. gnj-93437

Skenderović Nizar, Klemenova 65, Lju-
bljana, potni list, št. BA 399748, izdala UE
Ljubljana. gnw-93874

Šav Vladimir, Kocjančičeva ulica 2, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. P00360653,
izdala UE Koper. gng-93540

Šav Vladimir, Kocjančičeva ulica 2, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 66995, izdala UE Koper.
gnf-93541

Šket Karmen, Slepa ulica 8, Kamnica,
potni list, št. BA 874712. gnc-93794

Špejtim Mustafa, Rakovniška ulica 6, Lju-
bljana, potni list, št. BA 884314, izdala UE
Ljubljana. gnn-93733

Trček Tanja, Grmičeva 3, Kranj, potni
list, št. BA 615721. gnc-93844

Trkman Marjan, Kidričevo naselje 23,
Postojna, potni list, št. P00492832.
gnw-93724

Vaserfal Andrej, Javornik 25, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 217916, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnr-93379

Vičič Martin, Župančičeva 30, Ilirska Bi-
strica, potni list, št. BA 739071. gnn-93358

Vidovič Ivan, Selska cesta 52, Ptuj, pot-
ni list, št. BA 345049. gns-93778

Vidrih Irena, Glinškova ploščad 18, Lju-
bljana, potni list, št. BA 857982, izdala UE
Ljubljana. gnr-93804

Vinski Josip, Cankarjeva 47, Metlika, po-
tni list, št. AA 703052. gng-93440

Vodnjov Marija, Dragomelj 15, Domža-
le, potni list, št. AA 693990, izdala UE Do-
mžale. gnx-93898

Vostri Vjekoslav, Vena Pilona 16, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00360104.
gnt-93377

Zorec Davorin, Kajuhova ulica 3, Ptuj,
potni list, št. BA 584607. gnp-93831

Zwitter Ana, Bolgarska 7, Ljubljana, pot-
ni list, št. P00370714. gnx-93773

Železnik Roman, Mirke 22, Vrhnika, po-
tni list, št. BA 6542. gnt-93677

Živič Tinca, Krakovski nasip 10, Ljublja-
na, potni list, št. BA 658362. gnt-93877

Osebne izkaznice

Adamič Vojko, Hrenovice 47, Postojna,
osebno izkaznico, št. 1118927.
gnz-93796

Ajdinović Radojka, Trebinjska 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 156271.
gnd-93543

Andrejević Dimitrije, Ulica Viktorja Kejža-
rja 25, Jesenice, osebno izkaznico, št.
840210. gnu-93351

Andrejević Jovanka, Ulica Viktorja Kejža-
rja 25, Jesenice, osebno izkaznico, št.
840181. gnd-93343

Bajs Marijan, Hruševska cesta 90, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 280637.
gnl-93560

Balažic Kristjan, Lipa 30, Beltinci, oseb-
no izkaznico, št. 252757. gnt-93452

Baltić Fata, Čanžekova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 572030. gnq-93430

Balut Sonja, Gabrje 37, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 79673. gnh-93464

Benedičič Miha, Vrtna ulica 40, Križe,
osebno izkaznico, št. 1076763.
gnc-93419

Blatnik Jože, Vodotučine 7, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 714042.
gne-93567

Bojc Blaž, Goriča vas 94, Ribnica, ose-
bno izkaznico, št. 324384. gnw-93424

Bovha Karmen, Sela 15, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 358418. gnn-93708

Bračič Alojz, Kukovčeva ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 182828. gnr-93829

Bratuša Irena, Bohova 34, Hoče, oseb-
no izkaznico, št. 128786. gnb-93720

Breznikar Uroš, Orla vas 37, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 961634. gns-93353

Brinovšek Manja, Ljubija 65, Mozirje,
osebno izkaznico, št. 843838. gnr-93579

Brišnik Viktor, Veliki vrh 31/a, Velenje,
osebno izkaznico, št. 930643. gnt-93827

Bukovnik Andreja, Partizanska 48, Rad-
lje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 168705.
gnz-93596

Burkeljca Rudolf Bojan, Za partizanskim
domom 11, Ljubljana-Črnuče, osebno izka-
znico, št. 419272. gny-93247

Cerar Ciril, Zalog 4/a, Moravče, osebno
izkaznico, št. 393328. gnc-93869

Colarič Andreja, Brod v Podbočju 20,
Podbočje, osebno izkaznico, št. 1255483.
gnx-93323

Colarič Simona, Brod v Podbočju 20,
Podbočje, osebno izkaznico, št. 992649.
gnw-93324

Crljen Matjaž, Cesta v Log 11, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 1068131.
gnh-93239

Čeh Miha, Osterčeva ulica 1, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 912461. gnf-93566

Černe Igor, Rakitnica 14/a, Dolenja vas,
osebno izkaznico, št. 456671. gni-93838

Červ Boštjan, Mestni trg 11, Idrija, ose-
bno izkaznico, št. 680192. gnz-93500
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Črnič Ljubica, Nova Loka 13, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 910561. gnm-93584

Čukić Marko, Topniška 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 847273. gne-93692

Dajović Nataša, Litijska cesta 46/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 1074782.
gng-93865

Dakić Bojan, Sergeja Mašere 7, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št.
1017374. gns-93582

Dežan Katarina, Spodnja Rečica 182,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
969566. gnh-93489

Dimnik Boštjan, V dolini 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 60853. gnw-93899

Dobrillovich Angelo, Lucija, Čokova 5,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
263987. gnq-93705

Dobrota Danica, Cesta v Šmartno 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 116844.
gnb-93495

Dojčinovski Lana, Obala 123, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 347485.
gnv-93450

Dokl Tanja, Čarmanova 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 913155. gnl-93710

Drašler Marko, Tomažičeva 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1003639. gnf-93816

Dražnik Miha, Cesta heroja Gašperja 13,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 651894.
gnm-93784

Drobež Ivan, Dol pri Pristavi 5/a, Prista-
va pri Mestinju, osebno izkaznico, št.
242463. gno-93607

Drobinc Renata, Bukovje v Babni gori
11, Sveti Štefan, osebno izkaznico, št.
345442. gnb-93420

Drobnič Jožefa, Tržaška 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1007663.
gns-93678

Drolc Martina, Vrhovo 32, Radeče, ose-
bno izkaznico, št. 810232. gnz-93421

Drozg Andrej, Stantetova 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 424948. gnw-93474

Ferlež Janko, Grobelno 3, Grobelno,
osebno izkaznico, št. 274122. gnz-93721

Ferlež Jožef, Vid Ivanuševa 17/a, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št. 438265.
gnu-93851

Fortin Valerija, Kotlje 6, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 780466. gnp-93581

Franetič Anton, Laže 24, Senožeče, ose-
bno izkaznico, št. 47897. gnw-93849

Girandon Anica, Jarška cesta 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 819968.
gni-93288

Gluhak Aleksandra, Ulica bratov Vošnja-
kov 3, Celje, osebno izkaznico, št.
1091006. gnj-93337

Gojkovič Niki, Hajdoše 64/a, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 0480048. m-747

Golob Jager Mira, Radehova 50, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
961489. gnm-93709

Goričar Simon Peter, Rusjanov trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 897715.
gnn-93408

Grabenšek Franc, Sokolska ulica 9, Ško-
fja vas, osebno izkaznico, št. 210607.
gnb-93845

Grapar Gregor, Kogejeva ulica 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1074285.
gnv-93750

Grosek Nina, Ponikva 75/c, Ponikva,
osebno izkaznico, št. 408031. gni-93713

Grošelj Gregor, Dobja vas 181, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
625980. gnj-93562

Gruber Marjan, Hrastovec 43/d, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 727626.
gnr-93704

Grubič Sašo, Gosposvetska ulica 17,
Kranj, osebno izkaznico, št. 201005.
gnt-93352

Gvardjančič Jernej, Gorenja vas - Rete-
če 51/b, Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 227750. gne-93617

Gvardjančič Marjanca, Gorenja vas - Re-
teče 51/b, Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 227813. gnf-93616

Gvardjančič Sebastijan, Gorenja vas -
Reteče 51/b, Škofja Loka, osebno izkazni-
co, št. 227745. gnd-93618

Hafner Domen, Podreča 95, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 336597. gnp-93481

Hažić Mirjana, Ljubljanska 91, Celje,
osebno izkaznico, št. 289674. gny-93822

Hibšer Sandra, Gregorčičeva 5, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 352754.
gne-93467

Hočevar Robert, Dornice 7/a, Vodice,
osebno izkaznico, št. 303769. gnx-93423

Hraščanec Martina, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 118492.
gns-93328

Hrašovec Marta, Savinjsko nabrežje 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 422049.
gnw-93449

Hriberšek Barbara, Uraničeva 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 595179.
gni-93663

Hudorovac Nevenka, Taborska 12/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 816846.
gnq-93855

Humerca Slavica, Tavčarjeva 1/a, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 105574.
gnx-93723

Hutar Milena, Cankarjeva 2/a, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 1278764. gnx-93348

Inkret Aleš, Mestinje 82, Podplat, oseb-
no izkaznico, št. 229480. gnr-93879

Ipavec Maja, Jadranska cesta 16/b, An-
karan - Ankarano, osebno izkaznico, št.
259716. gnh-93314

Jager Jožef, Jarmovec 1/a, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 1217571.
gnm-93334

Jakš Vojko, Zadobrova 107/a, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 1126742.
gnk-93886

Jamnik Anton, Sp. Selnica 7, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 158048.
gnj-93316

Jamnik Marjan, Linhartova 80, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 434179. gno-93457

Jarc Marija, Markovo 3/g, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 7774. gnn-93433

Jazbinšek Ernest, Jelce 7, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 372598.
gnb-93245

Jemenšek Alojzija, Ratejeva ulica 4, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico, št.
86515. gnc-93719

Jesenovec Lidija, Belica 5, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 912088.
gng-93815

Jus Dušan, Vinska Gora 37, Velenje,
osebno izkaznico, št. 487493. gnj-93462

Justin Jelena, Gogalova ulica 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 621793. gno-93332

Kafol Pavla, Kajuhova ulica 21, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1089009. gnj-93237

Kaiser Bogdan, Cigonca 48, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 73482.
gnr-93604

Kajič Miran, Pot na Brod 6, Radeče, ose-
bno izkaznico, št. 1084055. gnm-93359

Kardoš Karel, Gornji Petrovci 6, Petrovci,
osebno izkaznico, št. 82673. gne-93367

Karpljuk Katarzyna Urszula, Prušnikova
ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
330081. gnq-93634

Kaučič Anton, Čopova 13, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 832575. gnk-93611

Kekec Slavko, Ulica II. Bataljona 1, Šen-
tjur, osebno izkaznico, št. 168834.
gnr-93329

Kelher Simon, Kapele 45, Kapele, ose-
bno izkaznico, št. 952695. gnd-93518

Keše Marjan, Goreljce 13, Radeče, ose-
bno izkaznico, št. 55310. gnd-93718

Kirbiš Cvetka, Draženci 78, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 196267. gnr-93454

Klobasa Mitja, Negova 75, Spodnji Iva-
njci, osebno izkaznico, št. 229372.
gnc-93694

Klobasa Nataša, Police 118, Gornja Ra-
dgona, osebno izkaznico, št. 239539.
gnv-93850

Kmetič Marija, Ljubljanska 49/a, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 309358.
gnt-93327

Kocmut Branko, Rotman 40, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 695326. gnh-93739

Koglot Aleksandra, Ulica 9. septembra
83, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 1210800. gne-93442

Kokaš Hermina, Kidričeva 34/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 644092.
gnf-93441

Kolarek Darko, Zabukovica 167, Griže,
osebno izkaznico, št. 633631. gnh-93639

Kolšek Vera, Malgajeva 20, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 611506. gne-93742

Kondrič Nevenka, Hlaponci 36, Polen-
šak, osebno izkaznico, št. 362797.
gnq-93580

Korbar Urška, Sitarjevška 34, Litija, ose-
bno izkaznico, št. 1266004. gng-93690

Korotaj Astrid, Ulica Štravhovih 39, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 25880.
gne-93342

Košir Aleš, Breže 1/c, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 195756. gnq-93555

Košir Mateja, Ul. T. Melive 20, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št. 357807.
gnl-93485

Kovač Alojz, Poljska ulica 5, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 784374. gnp-93331

Kovačič Barbara, Tratnikova ulica 25,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
433584. gnx-93473

Kozamernik Nataša, Redelonghijeva uli-
ca 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
400901. gnh-93589

Krajnc David, Lešniški vrh 10, Ormož,
osebno izkaznico, št. 380282. gnj-93312

Krajnc Lucija, Migojnice 62, Griže, ose-
bno izkaznico, št. 1235951. gnd-93243

Kramar Janez, Vavpotičeva 7, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 798576.
gnk-93311

Kramer Angela, Einspielerjeva 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 49315.
gnk-93336
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Krivec Marija, Tržaška 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 329662. gnp-93381

Križman Irenca, Adamičeva 22, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 927850.
gnq-93405

Krmavnar Alojzij, Tržaška 505, Brezovi-
ca pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
957930. gni-93413

Ladan Martin, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 210354. gnd-93568

Laznik Marija, Cafova 1, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 312020. gne-93417

Lebar Marijan, Hrenova 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 167544. gnu-93301

Leskovar Franc, Ugovec 23, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 1019410. gni-93338

Leskovar Suzana, Cesta na Brdo 43, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 158138.
gnv-93800

Lipovec Vladimir, Celovška 264, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1044760.
gnu-93901

Lipovšek Žiga, Cesta na Loko 39/a, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 35567.
gnj-93387

Livk Boštjan, Kriška cesta 3, Tržič, ose-
bno izkaznico, št. 89259. gnc-93444

Lozinšek Lena, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 267709.
gnf-93891

Majcen Peter, Bukovci 67/a, Markovci,
osebno izkaznico, št. 93360. gnz-93446

Majerle Rudi, Medenska cesta 35, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 401280.
gnz-93696

Mandl Bogomir, Spodnje Jablane 43/e,
Cirkovce, osebno izkaznico, št. 485918.
gny-93826

Maraž Cvetka, Ul. bratov Učakar 110,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 737659.
gne-93896

Marcen Maša, Tiha ulica 6, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 356659. gnl-93835

Marin Maja, Šaranovičeva 32/a, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 863232.
gno-93307

Markelj Jožefa, Celovška 269, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 745708.
gnn-93858

Marošek Borut, Podgorska cesta 127,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
446873. gnu-93701

Matić Andjelka, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
11355. gne-93592

Mavri Petra, Cesta na Ježah 6/c, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 795457.
gnp-93731

Mihovilović Ivan, Podlubnik 162, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 854255.
gnu-93426

Mijoć Ines, Jakopičeva 21, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 71564. gnn-93883

Mikek Jože, Čadovlje 19, Golnik, oseb-
no izkaznico, št. 769152. gnx-93298

Miklavčič Karmen, Breg 49, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 321493. gng-93465

Mišmaš Marija, Ob težki vodi 69, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 652700.
gnw-93374

Mizerit Marko, Šmarska cesta 68, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
78462. gnt-93852

Mlakar Ana, Trnovska 6, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 185172. gnv-93725

Mlakar Simona, Travniška 26, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 237137.
gnk-93461

Modic Roman, Ulica Bena Zupančiča
21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 39452.
gnx-93273

Mustar Marija, Rob 22, Rob, osebno
izkaznico, št. 731506. gny-93872

Nešič Ivan, Jenkova 9, Velenje, osebno
izkaznico, št. 38762. gnf-93491

Nešovič Nataša, Polajne nad Škofjo
Loko 58, Poljane nad Škofjo Loko, osebno
izkaznico, št. 754675. gng-93715

Novak Jožef, Žvab 6, Ivanjkovci, osebno
izkaznico, št. 764929. gnj-93362

Novak Katjuša, Šišenska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 350798. gnh-93839

Novel Urška, Cesta na Rižano 27, Pobe-
gi, osebno izkaznico, št. 293900.
gnx-93573

Ogradi Saša, Jakčeva 8, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 138775. gny-93272

Okorn Jože, Levarjeva 33, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 735280. gnz-93900

Oražem Boštjan, Limbuška cesta 32/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 280410.
gnb-93470

Osmić Tatjana, Baznikova 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 593964. gnb-93645

Ošlak Dejan, Tepanje 118, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 671731.
gno-93357

Oštir Jana, Rašiška 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 497062. gnb-93895

Ovsec Iljana, Župančičeva 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 815273.
gni-93438

Palir Gregor, Ulica V. prekomorske bri-
gade 4, Celje, osebno izkaznico, št.
198593. gnd-93843

Pavlek Gorazd, Stražišče 40, Grahovo
ob Bači, osebno izkaznico, št. 321754.
gnt-93577

Pavšič Manca, Bičevje 1, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 283087. gnl-93885

Pečenik Ksenija, Pipanova 9, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
117194. gnj-93862

Peganc Anka, Lahomšek 17, Laško,
osebno izkaznico, št. 940907. gnv-93600

Perc Betka, Vodranci 27, Kog, osebno
izkaznico, št. 942935. gng-93340

Perčulija Josip, Cesta 1. maja 26, Hras-
tnik, osebno izkaznico, št. 589271.
gnc-93569

Perko Irena, Pšatnik 6, Ljubljana Šmart-
no, osebno izkaznico, št. 592705.
gnz-93246

Perovšek Jakob, Jurčičeva 20, Šmarje-
SAP, osebno izkaznico, št. 8320.
gnb-93270

Pešić Boris, Ciril Metodov drevored 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 70200.
gnz-93846

Pešić Zoran, Rostoharjeva 14, Krško,
osebno izkaznico, št. 363544. gnj-93712

Petek Darinka, Podsmreka 5, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 930715. gnn-93683

Petrovič Rok, Slovenska cesta 86, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 130560.
gnb-93570

Piskule Rudi, Zbure 12, Šmarješke Top-
lice, osebno izkaznico, št. 374524.
gnc-93369

Plasonik Adela, Plintovec 1/e, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 221450.
m-729

Plaznik Jožica, Letuš 13, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 721060.
gni-93463

Pleša Ester, Cankarjeva 32, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 118652.
gni-93363

Počkaj Deša, Peričeva 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 41670. gnw-93624

Podlipnik Ljiljana, Polanškova 26, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 537379.
gnp-93681

Poje Alojzija, Kajuhovo naselje 32, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 572504.
gni-93488

Polanec Igor, Rimska cesta 30, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št. 840605.
gno-93482

Poštrak Ksenija, Radovanova 12, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 827568.
gnk-93861

Potočnik Jožica, Kozjak 67/a, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 845847. gnx-93373

Prelog Marko, Zagojiči 30, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1115120.
gnv-93825

Prendl Paula, Gaberje, Marof 10, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št.
625403. gny-93347

Prendl Slavko, Gaberje, Marof 10, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št.
625368. gno-93382

Primec Peter, Gozdna 5, Hoče, osebno
izkaznico, št. 313412. gny-93722

Pršlja Nikola, Slavka Gruma 48, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1038035.
gnd-93293

Prudič Mija, Cikava 22, Grosuplje, ose-
bno izkaznico, št. 701555. gnm-93459

Pucihar Janez Tomaž, Žalna 10, Grosu-
plje, osebno izkaznico, št. 255273.
gnl-93535

Pungartnik Peter, Zabork 16, Zreče,
osebno izkaznico, št. 203492. gnx-93598

Pustotnik Miroslav, Volčji potok 46, Ra-
domlje, osebno izkaznico, št. 676021.
gnz-93871

Rački Jožef, Ljubljanska 8, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 216076. gnv-93350

Radivojević Milan, Ulica Slavka Gruma
14, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
639702. gni-93563

Radjenović Nikola, Cesta 4. julija 62,
Krško, osebno izkaznico, št. 592343.
gns-93628

Rađenović Katica, Rosalnice 17, Metli-
ka, osebno izkaznico, št. 617841.
gnv-93375

Rajh Marija, Černelavci, Gorička ulica
204, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
122273. gnq-93380

Ramić Tijana, Ulica Pinka Tomažiča 1,
Sežana, osebno izkaznico, št. 352145.
gny-93847

Renčelj Miha, Celovška 130, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 206637. gno-93882

Repotočnik Nastja, Meža 156/b, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 870019.
gny-93422

Resnik Boštjan, Dolenji Boštanj 46/a,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 316831.
gnw-93799
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Ribarič Zlatko, Notranjska 12, Logatec,
osebno izkaznico, št. 523921. gnz-93321

Rojko Alojzija, Slatinski dol 11, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 887748.
m-728

Romih Tina, Kraigherjeva ul.30, Celje,
osebno izkaznico, št. 267197. gns-93728

Rozman Vida, Lancovo 70, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 594805. gnz-93371

Rupar Urška, Cesta Kokrškega odreda
27, Tržič, osebno izkaznico, št. 194751.
gnl-93610

Rupnik Alenka, Zbilje 7/j, Medvode,
osebno izkaznico, št. 896746. gnu-93676

Salomon Leonardo, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 566436.
gns-93853

Savinc Pavel, Log 33, Boštanj, osebno
izkaznico, št. 62863. gnl-93860

Sever Brigita, Prežihova 6, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 1119286.
gnz-93571

Simić Cvjetko, Zdolska cesta 16/b, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 802121.
gnu-93601

Skubic Valentin, Gornja prekopa 25, Ko-
stanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
1232298. gnw-93603

Sobočan Špela, Medenska cesta 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1178589.
gnw-93699

Sotošek Drago, Dečkova cesta 54, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 307851.
gnf-93516

Stare Zvonko, Zgornje Bitnje 186, Žab-
nica, osebno izkaznico, št. 588967.
gng-93890

Stopar Darko, Cesta na barje 7, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 238753.
gnw-93399

Sušnik Franc, Keršičeva 22/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 248010. gnz-93821

Svetanič Ljubica, Slovenska 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 43819.
gnh-93564

Šardi Silvo, Lanišče 42/a, Škofljica, ose-
bno izkaznico, št. 145596. gnx-93623

Škaper Marjeta, Sebenje 58, Križe, ose-
bno izkaznico, št. 630304. gnw-93599

Šket Karmen, Slepa ulica 8, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 316100. gno-93807

Škofič Rozalija, Ljubljanska 94/b, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 495870.
gny-93472

Šlogar Dragica, Cesta Kozjanskega od-
reda 4, Štore, osebno izkaznico, št.
436098. gnd-93743

Špacapan Aleksander, Vojsko 73, Idrija,
osebno izkaznico, št. 242063. gng-93790

Štepec Matej, Krka 11, Krka, osebno
izkaznico, št. 247206. gnp-93556

Štih Lidija, Dobrunjska cesta 34/b, Lju-
bljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
261300. gnt-93427

Štruklec Matjaž, Bodrišna vas 26/a, Gro-
belno, osebno izkaznico, št. 331651.
gnc-93594

Šubic Jure, Toma Zupana 23, Naklo,
osebno izkaznico, št. 433767. gny-93797

Šuštaršič Emilija, Roženpelj 12, Dobr-
nič, osebno izkaznico, št. 151841.
gnb-93295

Švab Drago, Stenica 41, Vitanje, oseb-
no izkaznico, št. 981149. gny-93597

Švab Vladko, Križevec 49, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 771425.
gnf-93466

Trampuž Vanda, Ziherlova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 32710. gnz-93646

Trol Damijan, Vranji vrh 86, Sladki Vrh,
osebno izkaznico, št. 695688. m-719

Turna Vesna, Gašperšičeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 603772. gnu-93801

Udovič Tamara, Rozmanova 4/c, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 761568.
gny-93372

Urbančič Hilda, Kolmanova 13, Oreho-
va vas, osebno izkaznico, št. 704331.
gni-93238

Urdih Miloš, Vogrsko 158/b, Volčja Dra-
ga, osebno izkaznico, št. 1245681.
gns-93703

Vegelj Gregor, Dol. Skopice 18/a, Kr-
ška vas, osebno izkaznico, št. 560768.
gnq-93355

Vehovec Ana, Klanska 5, Medvode, ose-
bno izkaznico, št. 23933. gnv-93679

Verdel Romana, Gabrsko 21/e, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 449657.
gnb-93695

Verk Klavdija, Na otoku 8, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 819230. gnd-93643

Vidmar Branko, Podsabotin 57, Kojsko,
osebno izkaznico, št. 1226108.
gnx-93448

Vilfan Simon, Zasavska cesta 16, Kranj,
osebno izkaznico, št. 304026. gne-93242

Vilič Iztok, Brilejeva 16, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 291816. gnm-93888

Vintar Manica, Vrhovo 43/a, Radeče,
osebno izkaznico, št. 335686. gnx-93823

Vodišek Rudolf, Novi trg 5, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 1022901. gnc-93469

Vrenko Alojzij, Novake 17, Nova Cer-
kev, osebno izkaznico, št. 196318.
gnn-93583

Vrtarić Ivan, Kamnica 2/g, Dol pri Ljub-
ljani, osebno izkaznico, št. 15747.
gnl-93435

Vrtovec Tomaž, Bukovica 35, Volčja Dra-
ga, osebno izkaznico, št. 880546.
gnh-93443

Zagorec Zsuzsa, Kapca, Spodnja ulica
30, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 41899. gno-93857

Zajc Damijan, Ribče 35, Kresnice, ose-
bno izkaznico, št. 825185. gny-93572

Zakrajšek Bogomir, Obadova 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 587340.
gny-93747

Zamernik Lavrena, Raduha 67, Luče,
osebno izkaznico, št. 948942. gnp-93706

Zekić Rok, Koželjskega ulica 5, Velenje,
osebno izkaznico, št. 63386. gnz-93621

Zgonc Bojan, Ponikve 95, Videm-Dob-
repolje, osebno izkaznico, št. 978016.
gnc-93619

Zorn Borišek Božena, Viška cesta 69/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 362601.
gnm-93309

Zwitter Ana, Bolgarska 7, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 989347. gnw-93774

Žerjav Bojan, Ob Trnavi 12, Mozirje, ose-
bno izkaznico, št. 218524. gnz-93471

Žugman Katarina, Tugomerjeva 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 371805.
gnj-93737

Vozniška dovoljenja

Adamič Vojko, Hrenovice 47, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
151, izdala UE Postojna. gnb-93795

Ašenberger Aleš, Železno 4, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1079264,
izdala UE Žalec. gnq-93780

Bajs Marijan, Hruševska cesta 90, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
218048, reg. št. 19704, izdala UE Ljublja-
na. gnm-93559

Baloh Dejan, Cesta 4. maja 50, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1533878, reg. št. 37084, izdala UE Dom-
žale. gnt-93252

Begulić Roman, Slovenska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 586736, reg. št. 193199, izdala UE
Ljubljana. gne-93892

Blatnik Jože, Vodotučine 7, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
336280, reg. št. 5730, izdala UE Grosup-
lje. gng-93565

Borovičanin Siniša, Ulica bratov Učakar
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1188981, reg. št. 196394,
izdala UE Ljubljana. gnq-93630

Bračič Alojz, Kukovčeva ulica 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
832393, reg. št. 17566. gnc-93494

Branilovič Franc, Razvanje, Pod Pohor-
jem 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 69484, reg. št. 1106.
gnk-93511

Brcko Ivančič Andrejka, Cesta 24. junija
72/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 929011, reg. št. 116517, izda-
la UE Ljubljana. gnf-93820

Brejc Mateja, Kovorska cesta 17, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1020426, reg. št. 8911, izdala UE Tržič.
gnk-93661

Briški Marija, Ulica Janeza Puharja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
807297, reg. št. 14635, izdala UE Kranj.
gns-93303

Brodar Leon, Nad tovarno 2, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1171039, izdala UE Žalec. gns-93832

Bubnič Jožko, Pregarje 101/a, Obrov,
vozniško dovoljenje, št. S 326292.
gnb-93395

Bucek Domen, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1201277, reg. št. 21244. gnt-93527

Colarič Simona, Brod v Podbočju 20,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 20518, izdala UE Krško. gnv-93325

Černe Igor, Rakitnica 14/a, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 2947,
izdala UE Ribnica. gnj-93837

Červ Boštjan, Mestni trg 11, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1269287, reg. št. 10060, izdala UE Idrija.
gny-93501

Dajović Nataša, Litijska cesta 46/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632314, reg. št. 195086, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-93866

Dakić Bojan, Sergeja Mašere 7, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 17174. gnb-93520
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Derganc Alojzij, Zalog 29, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10681, izdala UE Novo mesto. gnk-93686

Divjak Marjan, Brengova 50/a, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, št. 161380, iz-
dala UE Lenart. gny-93522

Dobrillovich Angelo, Lucija, Čokova 5,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 1085, izdala UE Piran.
gno-93707

Dojčinovski Lana, Obala 123, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13250, izdala UE Piran. gnj-93391

Dolenc Tomaž, Sveti duh 215, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11643, izdala UE Škofja Loka. gnk-93811

Dolžan Tomaž, Dobriša vas 53, Petrov-
če, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 23/2002. gng-93640

Domjo Devid, Kraljeva ulica 3, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39496. gnx-93248

Dražnik Miha, Cesta heroja Gašperja 13,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1382543, reg. št. 26286, izdala UE
Velenje. gno-93782

Drobne Mitja, Kolodvorska cesta 7, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12478, izdala UE Postojna. gne-93667

Drolc Franc, Farčnikova kolonija 70, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 223620, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnf-93241

Erjavec Marjan, Jugovo 36, Beltinci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 30980.
gnk-93786

Ernestl Igor, Naselje heroja Maroka 9,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 861165, reg. št. 6843. gnb-93620

Filipović Milorad, Kmetijska 1/b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1632408, reg. št. 65890. gnz-93496

Fon Matjaž, Jakopičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892356, reg. št. 148623, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-93410

Franetič Anton, Laže 24, Senožeče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
15959, izdala UE Sežana. gnp-93785

Frlan Boštjan, Pod Plevno 38, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17455, izdala UE Škofja Loka.
gnx-93673

Gabrovšek Marko, Liboje 90/f, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
579922, izdala UE Žalec. gnv-93700

Galičič Bojan, Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABCE-
GH, št. S 1122615, reg. št. 19221, izdala
UE Kranj. gnw-93674

Glinšek Bojan, Škrilje 48, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1043812, reg.
št. 74544, izdala UE Ljubljana. gnk-93290

Gluhak Aleksandra, Ulica bratov Vošnja-
kov 3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21777. gnl-93335

Godina Kocjančič Alessia Lucia, Obrtni-
ška 3, Koper - Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 27137. gnc-93519

Gojkovič Niki, Hajdoše 64/a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40742,
izdala UE Ptuj. m-746

Golja Borut, Kojsko 59, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 31113,
izdala UE Nova Gorica. gns-93403

Golob Alenka, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
946856, reg. št. 24813, izdala UE Vele-
nje. gnp-93356

Golob Darijan, Vuhred 88, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6531, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnm-93834

Grapar Gregor, Kogejeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002897, reg. št. 167673, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-93752

Grubar Dejan, Jurna vas 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39213,
izdala UE Novo mesto. gnh-93439

Hauptman Franc, Prušnikova 36, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
000672578, reg. št. 35012, izdala UE Ma-
ribor. gnk-93236

Hočevar Robert, Dornice 7/a, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453998, reg. št. 213635, izdala UE Ljub-
ljana. gns-93428

Hrastnik Rok, Lahomno 9, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11051, izdala
UE Laško. gnu-93776

Hribar Jože, Vidmarjeva 2/a, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
808217, reg. št. 13657, izdala UE Kranj.
gny-93672

Hutar Milena, Cankarjeva 2/a, Črnome-
lj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4517,
izdala UE Črnomelj. gnk-93361

Iličić Ljubo, Kidričeva 20, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, reg. št. 18835,
izdala UE Koper. gns-93653

Ilinčič Erna, Trnovlje 5, Cerklje na Gore-
njskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1078529, reg. št. 29314, izdala UE Kra-
nj. gni-93538

Inkret Aleš, Mestinje 82, Podplat, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14269,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-93878

Jager Jožef, Jarmovec 1/a, Dramlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6758, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gnn-93333

Jaklin Štefan, Rabelčja vas 23/e, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7493,
izdala UE Ptuj. gnq-93255

Jakš Vojko, Zadobrova 107/a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1261836, reg. št. 45016. gnj-93887

Jančič Marija, Jurovska cesta 23, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 761876. gnp-93281

Jančigaj Janez, Smrekarjeva 16, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
9021. gny-93497

Januš Zlatko, Gozdna ulica 17, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911480, reg. št. 91315, izdala UE Mari-
bor. gnk-93411

Jarc Marija, Markovo 3/g, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4547, izdala
UE Kamnik. gno-93432

Javornik Kristina, Praproče pri Grosup-
ljem 98, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 963404, reg. št. 14602, izdala
UE Grosuplje. gns-93553

Jelenković Miroslav, Cesta proletarskih
brigad 61, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 916414, reg. št. 55109.
gnc-93498

Jeretič Gregor, Sončna pot 8, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11342, izdala UE Piran. gnp-93506

Jeretina Jožef, Sp. Prhovec 10, Izlake,
vozniško dovoljenje, št. S 470829.
gnu-93476

Jesenovec Lidija, Belica 5, Polhov Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513404, reg. št. 191999, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-93814

Jozić Dražen, Ulica Luke Svetca 3, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1061273, izdala UE Litija. gnq-93805

Jurčič Robert, Križna gora 8, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16393, izdala UE Škofja Loka. gnq-93409

Karpljuk Katarzyna Urszula, Prušnikova
ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1459385, reg. št. 229821,
izdala UE Ljubljana. gnr-93633

Kelenc Damir, Zamušani 54/b, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39728, izdala UE Ptuj. gnt-93402

Klopčič Roman, Sv. Andrej 10, Morav-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1374390, reg. št. 20081, izdala UE Ka-
mnik. gnn-93458

Kmetec Ksenija, Orešje 178, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 33984, izdala
UE Ptuj. gng-93515

Kobal Jasna, Slap ob Idrijci 37, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
001506246, izdala UE Tolmin. gnu-93651

Kočar Miran, Zg. Tinsko 53, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20778, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gns-93528

Kokalj Marjan, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323781, reg. št. 7532, izdala UE Ljublja-
na. gnl-93685

Kokaš Hermina, Kidričeva 34/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45213, izdala UE Nova Gorica. gns-93278

Kokelj Vida, Ulica Borisa Kalina 19, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32311, izdala UE Nova Gorica. gno-93282

Kolar Robert, Vena Pilona 6, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43983. gnx-93652

Kopun Rok, Zgornji Duplek 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1444741, reg. št. 118734. gny-93622

Korbar Urška, Sitarjevška 34, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 147618,
izdala UE Litija. gni-93688

Kositer Marija, Slovenska 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
249500, reg. št. 28103, izdala UE Mari-
bor. gnf-93791

Kovač Alojz, Poljska ulica 5, Šentjur, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2397,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnh-93364

Kovačič Frančišek, Gubno 40, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4725, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-93532

Kozamernik Nataša, Redelonghijeva uli-
ca 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1212193, reg. št. 216927,
izdala UE Ljubljana. gni-93588

Krajnc Dušan, Črtkova ulica 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
40095, izdala UE Ptuj. gnw-93649

Kramberger Marko, Ulica bratov Učakar
132, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1525413, reg. št. 246738, izda-
la UE Ljubljana. gne-93542
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Kramberger Tatjana, Log 5, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
334763, reg. št. 96124. gnn-93508

Kraner Gregor, Ulica Jana Baukarta 28,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1018335, reg. št. 9718, izdala UE
Ljutomer. gnk-93261

Kreačič Milan, Velike Malence 34, Kr-
ška vas, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št.
7122, izdala UE Brežice. gnt-93902

Krempl Anton, Hrastje Mota 70, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8614,
izdala UE Gornja Radgona. gnn-93533

Krivc Frančiška, Sadinja vas, V Češnjico
33, Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. S 687781, reg. št.
54021, izdala UE Ljubljana. gnz-93746

Kuhar Miha, Stara Loka 34, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21462,
izdala UE Škofja Loka. gnn-93308

Kumer Polona, Pečovnik 59, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41675.
gnv-93625

Laharnar Bojan, Bazoviška 15, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 001032773, iz-
dala UE Tolmin. gnv-93650

Lahovnik Oskar, Kozjak Nad Pesnico 35,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1124309, reg. št. 11464, izda-
la UE Pesnica. m-733

Lakošeljac Nataša, Marezige 22/a, Ma-
rezige, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29219. gnq-93280

Lavtižar Marija, Mencingerjeva ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A-350
ccm, BGH, št. S 1565105, reg. št.
200275, izdala UE Ljubljana. gnv-93250

Ledinek Marija, Tržna ulica 4, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5603, izdala UE Radlje ob Dravi. gnp-93856

Lužnik Barbara, Dobja vas 179/a, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16182, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gni-93388

Maček Marley, Rimska cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1566912, reg. št. 226044, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-93836

Majerle Rudi, Medenska cesta 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, A -
350, št. S 1453807, reg. št. 177567, iz-
dala UE Ljubljana. gny-93697

Marinčič Zvonimir, Močilnikarjeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1265869, reg. št. 107812,
izdala UE Ljubljana. gni-93513

Marinič Marko, Panonska ul. 6, Odran-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9508, izdala UE Ljutomer. gnq-93480

Marolt Vlasta, Na griču 88, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1464476,
reg. št. 53837, izdala UE Kranj. gnf-93666

Matičević Igor, Ratež 43/b, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 40529,
izdala UE Novo mesto. gnv-93275

Matić Andjelka, Cesta dveh cesarjev
106/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 970632, reg. št. 200846, izda-
la UE Ljubljana. gnf-93591

Matjašič Jože, Dečno selo 1, Artiče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11894, iz-
dala UE Brežice. gnk-93636

Meglič Andrej, Podljubelj 204, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1533755, reg. št. 8949. gnj-93662

Merlin Milan, Dolenje Kamence 56,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18151, izdala UE Novo mesto.
gns-93253

Merlin Mojca, Dolenje Kamence 56,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21531, izdala UE Novo mesto.
gnp-93256

Mihelač Jože, Tuškova 46, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1290235, reg. št. 107357. gne-93317

Mikek Jože, Čadovlje 19, Golnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 736899,
reg. št. 10551, izdala UE Kranj. gny-93297

Miljević Dalibor, Smrečnikova 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
37710, izdala UE Novo mesto. gnw-93274

Mis Tomaž, Zavrh pod Šmarno goro 2/a,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1459316, reg. št. 240158,
izdala UE Ljubljana. gns-93453

Mivšek Sebastjan, Rovte 79/b, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, št. S 967997, reg.
št. 5950, izdala UE Logatec. gnc-93544

Mlakar Gorazd, Travnik 25, Cerkno, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 861996,
reg. št. 10477, izdala UE Idrija. gnj-93587

Mlinar Nataša, Šmartno 144, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 16785, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-93262

Močnik Ciril, Spominska 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1152253, reg. št.
26750. gnj-93412

Modic Jana, Koroška cesta 8, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8424, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnh-93714

Modic Roman, Ulica Bena Zupančiča
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 894393, reg. št. 170298, izda-
la UE Ljubljana. gnk-93436

Mohar Suzana, Krka 61, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40734.
gnd-93393

Nikolić Dragan, Zlato polje 2/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BEH, št. S
1115801, reg. št. 46991, izdala UE Kranj.
gnx-93398

Novak Boštjan, Pavlovci 26, Ormož, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8604.
gnw-93249

Novina Zvonko, Dol. Gradišče 6, Dole-
njske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 17320. gnz-93396

Oplotnik Andrija, Graško gorska cesta
42, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1044514, reg. št. 24244, izdala UE
Žalec. gnn-93608

Orel Tina, Štorje 62, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18542, izdala UE
Sežana. gnk-93286

Ovsenek Bruno Franc, Kidričeva c. 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
637239, reg. št. 21452, izdala UE Kranj.
gnz-93671

Pahor Marko, Kotlje 113, Kotlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 17471,
izdala UE Ravne na Koroškem. gny-93647

Palifrov Dušan, Kogojeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
415039, reg. št. 42947, izdala UE Ljublja-
na. gnt-93627

Palko Janez, Vuhred 164/a, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

11455, izdala UE Radlje ob Dravi.
gng-93365

Pečjak Tone, Kompolje 82, Videm-Dob-
repolje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 336941, reg. št. 10985, izdala UE
Grosuplje. gnx-93873

Pellizer Giuliano, Levja 5, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
GH, št. 23529. gnp-93531

Pepur Simona, Prvomajska ulica 3, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1537387, izdala UE Litija. gnb-93370

Perger Neža, Trg revolucije 18, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABH, št.
11978, izdala UE Trbovlje. gnv-93304

Perhaj Tomaž, Mali Osolnik 2, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1370609, reg. št. 231056, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-93894

Pešić Zoran, Rostoharjeva 14, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17633.
gnk-93711

Pirnat Šramel Tatjana, Aškerčeva 28,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7303, izdala UE Mozirje. gnc-93644

Pisar Cvetka, Dvorakova 10/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
908592, reg. št. 38138. gnl-93585

Podlipnik Ljiljana, Polanškova 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811400, reg. št. 137253, izdala UE Ljub-
ljana. gno-93682

Pogorelc Marjan, Dravče 1, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11136,
izdala UE Radlje. gnf-93841

Polajnar Leonida, Ulica Veljka Vlahoviča
25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 715805, reg. št. 87247, izdala UE
Maribor. gnb-93745

Polič Bojan, Poljanska cesta 6/a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
17031, izdala UE Škofja Loka. gni-93863

Poropatič Matjaž, Loke 7, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 171268, iz-
dala UE Zagorje ob Savi. gno-93232

Potepan Edvard, Mala Bukovica 21, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
1269434. gnr-93279

Povšič Gorazd, Vrtojba, Ul. 9. septemb-
ra 184, Šempeter pri Gorici, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 32581, izdala UE
Nova Gorica. gnm-93284

Praljak Ivan, Šentiljska 97/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
15753, reg. št. 60168. gnq-93605

Prašnikar Katarina, Pečki 3, Pobegi, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
21679 - II. duplikat. gnr-93529

Prepeluh Ciril, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849634, reg. št. 147138, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-93734

Prinčič Rajko, Neblo 8, Dobrovo v Br-
dih, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 29730,
izdala UE Nova Gorica. gnu-93276

Pršlja Nikola, Slavka Gruma 48, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 32676, izdala UE Novo mesto.
gnf-93291

Prudič Mija, Cikava 22, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 210342,
reg. št. 14429, izdala UE Grosuplje.
gnl-93460

Pšeničnik Dragan Danilo, Bizeljska ces-
ta 25, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
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BCEFGH, št. 7655, izdala UE Brežice.
gnf-93716

Pušnik Sandi, Sv. trije kralji 11, Benedi-
kt, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9847,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnj-93487

Rajšp Frančišek, Kukava 28, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 38724,
izdala UE Ptuj. gnn-93537

Rašić Azemina, Podlubnik 152, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26811, izdala UE Škofja Loka.
gnn-93808

Razdrh Ksenja, Levstikova ulica 10, Tre-
bnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
1384429, reg. št. 7719, izdala UE Treb-
nje. gnx-93502

Rebec Suzana, Rakitnik 37, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9516, izdala UE Postojna. gnm-93659

Rengeo Zorica, Šalovci 3, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 2435. gnj-93287

Robnik Hubert, Vuhred 15, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1020,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnt-93702

Rokavec Jožef, Zgornji Porčič 99, Lena-
rt v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št. S
582476, izdala UE Lenart. gnw-93524

Rus Anton, Cesta borcev 1, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 5959, izdala UE Vrhnika.
gnv-93525

Simšič Ljudmila, Derčeva ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630756, reg. št. 49541, izdala UE Ljublja-
na. gnd-93693

Sivka Matjaž, Milčinskega Ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1455778, reg. št. 37961, izdala UE Lju-
bljana. gnc-93819

Skubic Valentin, Gornja prekopa 25, Ko-
stanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 6623. gnx-93602

Skubin Milan, Glagoljaška 1/a, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
10869, izdala UE Koper. gnr-93654

Sluga Mitja, Ulica Molniške čete 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 242767, izdala UE Ljubljana.
gnh-93614

Srebernjak Samo, Primorska 3/a, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1532410, reg. št. 31008, izdala UE Vele-
nje. gng-93490

Starič Martin, Gubčeva cesta 11, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1293575, reg. št. 5492, izdala UE Treb-
nje. gnc-93344

Stepančič Igor, Liminjanska 85, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11160, izdala UE Piran.
gnq-93505

Sternad Izidor, Braslovče 48, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
903178, izdala UE Žalec. gnx-93798

Studen Dunja, Koroška ulica 2/c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372007, reg. št. 236075, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-93475

Stupan Matej, Dragočajna 4/a, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1437258, reg. št. 53275, izdala UE Kranj.
gnn-93283

Sylaj Rahman, Slapužane, Suva Reka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7118, izdala UE Logatec. gnu-93680

Šal Nataša, Visoko 80, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1375777, reg.
št. 52467, izdala UE Kranj. gns-93503

Šef Ferdinand, Gresovščak 16, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
712488, reg. št. 10340. gne-93517

Šeme Vladimir, Malo Trebeljevo 50, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108193, reg. št. 48519, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-93306

Šetar Sanja, Ulica Ruške čete 14, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7792, izdala UE Ruše. m-749

Šivec Franc, Iška Loka 14, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 515974, reg.
št. 192733, izdala UE Ljubljana. gnt-93802

Šivic Slavko, Zaplana 216/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11128, izdala UE Vrhnika. gnh-93889

Škrabar Alfonz, Trg prekomorskih brigad
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1608627, reg. št. 88785, izdala UE
Ljubljana. gnr-93504

Šlibar Tomaž, Moste 20/a, Žirovnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1101642, izdala UE Jesenice. gnp-93656

Šnabl David, Frankolovo 1, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, št. S 1421307, reg.
št. 42043. gnc-93744

Šolar Matjaž, Pot v Danico 1, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1019789, reg. št. 24231. gnh-93664

Štajdohar Lidija, Marentičeva 4, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4599, izdala UE Črnomelj. gnd-93418

Štamfelj Irena, Lipce 91, Blejska Dobra-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1386660, izdala UE Jesenice. gnk-93536

Šteblaj Rok Janez, Merčnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890830, reg. št. 143582, izdala UE
Ljubljana. gnm-93884

Štih Jože, Vrhek 14, Tržišče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1353736, reg.
št. 6615. gnd-93793

Štupar Boštjan, Godič 49/a, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
15505, izdala UE Kamnik. gnf-93691

Švagerl Mateja, Ul. Veljka Vlahovića 69,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000369230, reg. št. 96417, izdala UE
Maribor. gng-93240

Tekavčič Vincenc, Smelijevo naselje 30,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 517363, reg. št. 6914, izdala
UE Cerknica. gnl-93260

Teržan Marija, Repuš 9, Dobje pri Plani-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11703, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-93595

Tomšič Andrej, Snežniška 5, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055536. gnr-93404

Tončetič Marko, F. Bidovca 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7491, izdala UE Izola. gnq-93530

Trkman Marjan, Kidričevo 23, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 7263. gnn-93658

Trotovšek Brlek Ksenija, Rimska cesta
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515777, reg. št. 31980, izdala UE
Ljubljana. gnd-93368

Tuljak Adela, Kolomban 32, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11985. gnr-93779

Turk Simon, Kreigherjeva 3/a, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12259, izdala UE Postojna. gng-93740

Uranješ Nastja, Ul. 25. maja 17, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38179,
izdala UE Ptuj. gnv-93400

Urdih Miloš, Vogrsko 158/b, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 12295, izdala UE Nova Gorica.
gnq-93655

Urek Suzana, Dalmatinska 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1240050, reg. št. 97345, izdala UE Mari-
bor. gns-93478

Vavpetič Urška, Tržaška cesta 63, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
675605, reg. št. 26293, izdala UE Ljublja-
na. gni-93813

Veber Ingrid, Miren 225/a, Miren, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 40598, iz-
dala UE Nova Gorica. gnx-93523

Vegelj Gregor, Dol. Skopice 18/a, Kr-
ška vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. 15853, izdala UE Brežice.
gnr-93354

Verdel Romana, Gabrsko 21/e, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2738, izdala UE Trbovlje. gng-93665

Vergan Jožefa, Popetre 13, Gračišče,
vozniško dovoljenje, št. 27672.
gnh-93539

Verovnik Špela, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13578. gnh-93264

Vidaković Mirjana, Cesta dveh cesarjev
106/m, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1455925, reg. št. 243631,
izdala UE Ljubljana. gnb-93870

Vidergar Mihael, Podrečje 87, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348256, reg. št. 34485, izdala UE Dom-
žale. gny-93897

Vidmar Branko, Podsabotin 57, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6346,
izdala UE Nova Gorica. gnh-93397

Vidmar Marco, Ciril Metodov trg 19, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544025, reg. št. 170806, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-93854

Vincek Silva, Stojnci 140/c, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
9563. gnp-93781

Vodenik Peter, Prušnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1454390, reg. št. 39134, izdala UE
Ljubljana. gno-93557

Vodnjov Pavel, Sp. Gorje 82, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1348349, reg. št. 13397. gnl-93660

Vrabič Stanislav, Trg 24, Prevalje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1742,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnj-93787

Vrbnjak Martin, Kaniža 21, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1124136, reg. št. 220, izdala UE
Pesnica. m-731

Vrtovec Tomaž, Bukovica 35, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41116, izdala UE Nova Gorica. gnt-93277

Ye Haifeng, Teharska cesta 35, Celje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 63/2002. gnr-93479
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Zahović Metka, Šentilj 70/b, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 879379, reg. št. 8869, izdala
UE Pesnica. m-730

Zakrajšek Bogomir, Hubadova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 134663, reg. št. 16964, izdala UE
Ljubljana. gnx-93698

Zamuda Robert, Kicar 30, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 33738, izda-
la UE Ptuj. gnk-93390

Zdešar Blaž, Šolska ulica 43, Horjul, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1610842, reg. št. 196662, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-93755

Zlobko Tomaž, Prešernova ulica 20, Tre-
bnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1384170, reg. št. 11854, izdala UE Treb-
nje. gnw-93549

Zupančič Matejka, Igličeva ulica 17, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212195, reg. št. 170821, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-93868

Žepić Robert, Delavska cesta 1, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
474580, reg. št. 30348, izdala UE Kranj.
gnb-93670

Žerjav Robert, Dobrava 50, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28767.
gnv-93550

Zavarovalne police

Adrinek Katarina, Levstikov trg 7, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št.
00101467869, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnv-93875

Bencek Bojana, Pot k ribniku 22, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št.
00101425910, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gns-93632

Čepin Marko Tomaž, Melikova ulica 27,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 902925,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-93294

Debevec Aleksander, Kajuhova 7, Pos-
tojna, zavarovalno polico, št. 0986625, iz-
dala zavarovalnica Adriatic d.d., PE Postoj-
na. gnc-93269

Dedić Mirzet, Opekarska cesta 38/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 411670,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnu-93401

Dević Velinka, Polanškova ulica 17, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 844411, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-93455

Hosnar Rajko, Pameče 232, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. AO
441002, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gni-93638

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA z.o.o.,
Cesta 15. brigade 2, Metlika, zavarovalno
polico, št. 0527, življenjsko zavarovanje, iz-
dala Krekova zavarovalnica d.d., Ljubljana
na ime Bajuk Jože, Radovica 91, Metlika.
gni-93788

Kovač Karmen, Cesta proletarskih bri-
gad 65, Maribor, zavarovalno polico, št.
345093, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-726

Kuder Alenka, Brodarjev trg 7, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 458897, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-93468

Marinč Boštjan, Petkovec 62, Rovte, za-
varovalno polico, št. 433218, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnz-93346

Maselj Bojan, Lukovica pri Domžalah 28,
Lukovica, zavarovalno polico, št. 746618,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnu-93551

Šivec Franc, Iška Loka 14, Ig, zavarova-
lno polico, št. 451481, izdala zavarovalnica
Slovenica. gns-93803

Tišma Sena, Ulica bratov Greifov 6, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 404162, izda-
la zavarovalnica Slovenica. m-724

Spričevala

Abram Marija, Gor. Leskovec 33, Blan-
ca, spričevalo o končani OŠ XIV. divizije
Senovo, izdano leta 1983, izdano na ime
Perc Marija. gnf-93266

Auguštin Adrijana, Leona Zalaznika 22,
Maribor, indeks, št. 905 in potrdilo o zaklju-
čnem izpitu I. gimnazije Maribor, izdano leta
1991. m-722

Benkovič Ivanka, Tišina 5/c, Tišina, let-
no spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
v Mariboru, smer slaščičar-konditor, izdano
leta 1992/93. gnn-93512

Benkovič Ivanka, Tišina 5/c, Tišina, let-
no spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
v Mariboru, smer slaščičar-konditor, izdano
leta 1991/92. gnh-93514

Beovič Anton, Starovaška 15, Žiri, potr-
dilo o varnem delu s traktorji in traktorskimi
priključki, izdala Srednja biotehniška šola
Kranj. gnr-93254

Bobnič Dušan, Košnica pri Celju 77,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole Maribor, poklic slikop-
leskar, št. 3-832, izdan 6. 6. 1983.
gne-93492

Božič Anže, Juleta Gabrovška 21, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kra-
nj, program ekonomska gimnazija, izdano
leta 2001. gnd-93818

Bračun Zdravko, Raztez 8/b, Ankaran -
Ankarano, diplomo Srednje šole Krško, št.
S-I/E-45/87. gnk-93386

Breznik Tilen, Raičeva ulica 137, Ljub-
ljana, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ
Ledina - izkaz, izdano leta 1995 do 2001.
gnf-93366

Brišnik Viktor, Veliki vrh 31/a, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje stro-
kovne in poklicne šole Celje, izdano leta
1968/69. gns-93828

Doberšek Aleš, Železno 16/c, Žalec, sp-
ričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Ce-
lje - poslovni tehnik, izdano leta 1997.
gnd-93593

Frišek Avgust, Prvomajski trg 11, Poljča-
ne, spričevalo pomožne OŠ v Slovenski Bi-
strici, izdano leta 1970. gnl-93385

Horvat Petra, Hruševska cesta 50, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997, 1999 in 2001.
gnh-93414

Kobe Mateja, Vinja vas 5, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole, izda-
no leta 2002. gnc-93394

Kolenc Matis, Šmarska cesta 74, Koper
- Capodistria, indeks, št. 30011083, izdala

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnh-93389

Kurbus Srečko, Mala Nedelja 21, Mala
Nedelja, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Mari-
bor, izdano leta 1994. m-745

Macerl Sašo, Kolonija 1. maja 31, Trbo-
vlje, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo, Zagorje ob
Savi, izdano leta 1998. gnp-93406

Martišek Aleksandra, Trimlini 70, Lenda-
va - Lendva, spričevalo 4. letnika Dvojezič-
ne srednje šole v Lendavi, izdano leta 1997.
gnp-93431

Novinec Enej, Kampel 5/c, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 3. letnika Srednje po-
morske šole. gnm-93384

Paradiž Vesna, Podjunska 31, Mežica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2000. gnq-93305

Pušenjak Mateja, Zavetiška ulica 8, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1993. gnv-93425

Remar Sabina, Trg revolucije 24, Trbov-
lje, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 2001. gng-93615

Rozman Janez, Podpeška cesta 145,
Notranje Gorice, spričevalo o zaključnem
izpitu Šole za farmacevtske tehnike v Ljub-
ljani, izdano leta 1965. gne-93817

Sekolonik Ana, Kettejeva ulica 5/a, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 2002. gnb-93320

Skaraj Robert, Kajuhova 25, Izola - Iso-
la, spričevalo 4. letnika Srednje pomorske
šole Piran. gnu-93251

Stanković Petar, Voduškova 21, Ljublja-
na, letno spričevalo in diplomo Šole za po-
klicne voznike motornih vozil Ježica, št.
VII/1466, izdano v šolskem letu 1980/81.
gnm-93259

Suhač Branko, Pivola 44/a, Hoče, spri-
čevalo o končani OŠ Branko Bernolt Aljaž
Križevci pri Ljutomeru, izdano leta 1986.
m-718

Tadič Sandra, Kardeljev trg 2, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje strokovne zd-
ravstvene šole Slovenj Gradec. gnl-93235

Turkija Tahiraj, Ul. Kneza Koclja 16, Ma-
ribor, spričevalo o končani OŠ Ljudske uni-
verze Maribor, izdano leta 2002. m-734

Urbanc Nejc, Dovje 10/b, Mojstrana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole Bled, izdano leta 1997.
gnl-93510

Vinko Natalija, Sladki vrh 5/č, Sladki Vrh,
spričevalo 3. 4. in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, izdano
leta 1997, 1998. m-720

Zdešar Irena, Horjul 96/b, Horjul, maturi-
tetno spričevalo Srednje upravno-administ-
rativne šole v Ljubljani, št. 61, izdano leta
1979, izdano na ime Košir Irena. gni-93738

Žele Primož, Pivška ulica 1/a, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnw-93824

Žerovnik Albin, Gabrje 47, Dobrova, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje elekt-
rotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1980. gno-93407

Žibert Branko, Jakob pri Šentjurju 20/a,
Šentjur, spričevalo 1. letnika Srednje gosti-
nske šole v Ljubljani, izdano leta 1985.
gnv-93300
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Žigon Edmund, Lokavec 40/a, Ajdovš-
čina, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole v Mariboru, poklic mesar-pro-
dajalec, št. 381, izdano 8. 12. 1972.
gnk-93561

Ostali preklici

BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, do-
volinico za mednarodni cestni promet z na-
zivom Italija Bilaterarna, tip 380/02, št.
018297 in Italija Maloobmejna , tip 380/04,
št. 004941 in št. 003950. gng-93590

Borić Milan, Kvedrova cesta 18, Ljublja-
na, delovno knjižico. gne-93867

Brčina Zdravko, Kanižarica 31, Črnome-
lj, delovno knjižico, ser. št. A 503058, reg.
št. 2760, izdana 17. 9. 2001. gnf-93341

Briški Sebastijan, Janeza Puharja 10,
Kranj, delovno knjižico. gne-93792

Coca Cola Baverages Slovenija d.d.,
Šmartinska 152, Ljubljana, certifikat za pre-
voze št. 0003225/85 izdan 21. 6. 1999
pri GZS in vse izdane licence, ki so vezane
na ta certifikat. gnn-93233

Ferk Konstanca, Strossmayerjeva 31,
Maribor, delovno knjižico, št. 2650, izdala
UE Maribor. m-725

Frantar Marjan, Stara cesta 7, Cerklje na
Gorenjskem, izjavo o tehnični brezhibnosti
vozila, št. SI 000017, DA 0000161.
gnz-93521

FUCHS MAZIVA LSL d.o.o., Krška vas
28/b, Cerklje ob Krki, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1143974. gnk-93486

Galičič Bojan, Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
certifikat za prevoz nevarnih snovi - ADR
011501. gnv-93675

GG, GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, D.D., Ljubljanska cesta 19, Bled,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1001777. gnf-93641

Gioahin Mitja, Peč 13, Grosuplje, delov-
no knjižico, izdana na ime Čekrić Sadmir.
gnd-93668

GLAVICA d.o.o., Novo Polje, Cesta III/15a,
Ljubljana-Polje, licenco št. 0002291/64 z dne
4. 4. 1998, za tovorno vozilo Iveco z reg.
oznako LJ R8-80A. gnt-93777

Gradišnik Borut, Bohorska ulica 6, Ce-
lje, orožni list, št. DZ 670. gnh-93339

Grebenjak Zdravko, Bresnica 68, Pod-
gorci, delovno knjižico. gnn-93383

Hočevar Robert, Dornice 7/a, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 23010194, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnr-93429

Jenuš Boris, Jareninski vrh 8/a, Jareni-
na, delovno knjižoco, št- 169961, izdala
UE Maribor. m-723

Juretič Ivan, Celovška 122, Ljubljana,
vozno karto, št. 459, invalidska vozna karta,
izdal LPP. gnq-93330

Končan Katja, Spominska 14, Celje, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-11683/99, VČ-278. gne-93642

Majcen Peter, Bukovci 67/a, Markovci,
študentsko izkaznico, št. 61149209, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. gny-93447

Marolt Boštjan, Cesta v Loke 10, Mozir-
je, delovno knjižico, ser. št. 0242092, reg.
št. 12911, izdana 28. 12. 1992 pri UE
Mozirje. gnw-93349

Masle Tadeja, Nova pot 141, Brezovica
pri Ljubljani, enotno carinsko listino za vozi-
lo FORD Mondeo 1.8 TDI, št. šasije WFO-
NXXGBBNWR61727, diesel karavan, tip
motorja RFN 66kw, 1753 ccm, letnik 1998,
izdano 3. 12. 2001. gnh-93893

Masnec Miran, Tržaška cesta 4, Vrhni-
ka, delovno knjižico. gnt-93552

Muhovnik Tatjana, Žitence 59, Jurovski
Dol, delovno knjižico, št. 2766, izdala UE
Maribor. m-727

Mujanović Mehmedalija, Nova vas 40/a,
Markovci, delovno knjižico. gno-93257

Pavšer Mateja, Trubarjeva 43, Celje, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-5114/94. gno-93657

Pertovt Valter, Levpa 58, Kal nad Kana-
lom, delovno knjižico. gnd-93268

Pihler Slavko, Zagrebška cesta 84, Ptuj,
delovno knjižico. gnx-93648

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje službe-
no izkaznico pooblaščene uradne osebe:
Julita Pilih, zaposlena na Davčnem uradu
Hrastnik, na delovnem mestu inšpektor za
hitre preglede – inšpektor III; pod registr-
sko številko: 15503, izdano dne 13. 7.
1999. Ob-74752

Smole Vladimir, Dunajska 461, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnj-93612

Spahić Jasmin, Cesta na Brdo 109, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnp-93881

Stepančič Nikola, Kreljeva 8, Koper -
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-1842/95, izda-
no 20. 5. 1995. gne-93392

Šoštarič Gregor, Igriška ul. 93, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-1534/00. m-748

Štolfa Mitja, Čopova ulica 9, Dob, vpisni
list za čoln, št. 02/03-5431/98 z dne 10.
7. 1998. gnp-93806

Tajhmajster Aleš, Ferberjeva 14, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2109/95-96, VČ-96.
gnj-93687

Tasić Dejan, Cesta španskih borcev 73,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-93493

TRAMIN d.o.o., Ulica bratov Praprotnik
21, Naklo, izvod licence št. 0000242/16,
izdana 10. 11. 1997 pri GZS za vozilo z
reg. oznako KR 90-40R. gnn-93483

Valič Sonča, Prežihova 6, Piran - Pirano,
delovno knjižico. gnm-93509

Vrtovec Tomaž, Bukovica 35, Volčja Dra-
ga, študentsko izkaznico, št. 64970147,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljublja-
ni. gnq-93809

Žagar Boštjan, Mačkovci 52, Domžale,
vojaško knjižico, št. AA 024367. gnj-93812
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Pravkar izšlo

Dr. Miroslava Geč-Korošec:

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
prva knjiga: splošni del – druga spremenjena in dopolnjena izdaja (2001)
druga knjiga: posebni del (2002)
Spremenjena in dopolnjena izdaja splošnega dela prinaša bralcu vpogled v slovensko pravno ureditev
mednarodnega zasebnega prava in postopka po novem Zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku iz leta 1999 (ZMZPP). Avtorica podrobno obravnava vse tiste pravne institute iz ZMZPP, ki so še posebej
pomembni za reševanje konkretnih zasebnopravnih razmerij z mednarodnim elementom. V knjigi je tudi
primerjalnopravni pregled novejših ureditev mednarodnega zasebnega prava po pomembnejših pravnih območjih
(Evrope in ZDA). V prilogi je objavljen ZMZPP v slovenščini in nemščini.

Že dolgo smo pogrešali posebni del mednarodnega zasebnega prava. V tem delu avtorica podrobno obravnava
mednarodno osebno pravo, mednarodno družinsko pravo (razdeljeno je na mednarodno zakonsko pravo,
otroško oziroma roditeljsko pravo, na obveznosti preživljanja z mednarodnim elementom ter na posvojitev in
skrbniška razmerja) in dedno pravo. Veliko strokovno pozornost je avtorica posvetila obligacijskemu pravu,
mednarodnemu stvarnemu pravu (stvarnopravni statut) in deliktnemu pravu (deliktni statut). Zadnje poglavje je
namenjeno mednarodni pristojnosti in postopku, ki je pomembno pravno področje, vendar velikokrat spregledano
in zanemarjeno v praksi sodišč in drugih pristojnih organov. Zato je avtorica prikazala tudi Uredbo Evropske unije o
mednarodni pristojnosti in izvršbi sodb v civilnih in trgovinskih zadevah iz leta 2000.

Dodane so naslednje priloge: določila o pristojnosti sodišč v sporih z mednarodnim elementom po nekaterih
slovenskih zakonih, Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu, Rimska konvencija o uporabi prava pri
pogodbenih obligacijskih razmerjih ter oris Uredbe Evropske unije o mednarodni pristojnosti, priznanju in
izvršbi v nemščini in angleščini.

Cena: – splošni del 6239 SIT z DDV 10569
– posebni del 7812 SIT z DDV 10579

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – splošni del – 6239 SIT Štev. izvodov

MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO – posebni del – 7812 SIT Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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