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Register
političnih strank

Št. 0302-18/05-028/2-99 Ob-39029
V register političnih strank se pod za-

poredno številko 17, kjer je vpisana stranka
Liberalna demokracija Slovenije, s
kratico imena LDS, ter sedežem v Ljub-

Razglasi in objave

Postavitev začasnega zastopnika
po 51. členu ZUP

Št. 209-46/2000-1241 Ob-39116
Republika Slovenija, Upravna enota No-

vo mesto, Oddelek za upravne notranje za-
deve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-1/00 z dne 11. 10. 2000, na podlagi
4. člena zakona o evidenci nastanitve obča-
nov in o registru prebivalstva (Ur. l. SRS, št.
6/83 in Ur. l. RS, št. 26/90 in 11/91-I) v
zvezi z 2. členom zakona o prevzemu dr-
žavnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994
opravljali organi občin (Ur. l. RS, št. 29/95
in 44/96 – odločba US), in na podlagi
51. člena zakona o splošnem upravnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00), po
uradni dolžnosti, v upravni zadevi ugotavlja-
nja dejanskega bivanja Ernesta Tobischa, ki
ima stalno prebivališče prijavljeno na naslo-
vu Novo mesto, Nad mlini št. 29, naslednji

sklep

Ernestu Tobischu, roj. 1. 8. 1955 v kra-
ju Zagreb Dio, ki ima stalno prebivališče
prijavljeno na naslovu Novo mesto, Nad mli-
ni št. 29, se v postopku ugotavljanja dejan-
skega bivanja postavi začasna zastopnica
Alenka Bukovec, roj. 13. 6. 1963, stanujo-
ča na Uršnih selih, Ljuben št. 156, zaposle-
na v Upravni enoti Novo mesto, ki ga bo
zastopala v tem postopku, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali stranka sama oziro-
ma njen pooblaščenec.

ljani, Trg republike 3, vpiše zastopnik
stranke Gregor Golobič, generalni sekretar
stranke.

Sodni register

NOVA GORICA

Rg-209951
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00538 z dne 2. 9.
1998, pri subjektu vpisa Meblo, družba
za opravljanje poslovnih storitev, d.o.o.,
sedež: Industrijska cesta 5, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03358/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5828970
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1998: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo
in električnih svetilk; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva; 3612 Proiz-
vodnja pohištva za poslovne in prodajne

prostore, razen sedežnega; 3613 Proiz-
vodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela, 4533 Vodovo-
dne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
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materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6411 Javne poštne storitve;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poš-
tnih storitev; 6420 Telekomunikacije;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 7525 Zaščita in reševanje
pri požarih in nesrečah; 75251 Vodenje,
izvajanje in podpora enot civilne zaščite;
75252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo;
75253 Druge oblike zaščite in reševanja;
9000 Storitve javne higiene; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi način odstra-
njevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanaliza-
cija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Drug storitve javne higiene.

Pri dejavnosti s šifro K/74.60 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje, opravlja
družba samo varovanje.

Št. 104-04-0002/00-05 Ob-38825
Sindikat farmacevtov Slovenije – SI-

FARM, Ulica stare pravde 11, Ljubljana,
se določi kot reprezentativni sindikat v po-
klicu farmacevt.

Št. 12100-0002/00-008/DA Ob-38835
1. Upravna enota Kranj sprejme v hram-

bo Pravila za delovanje sindikata osnov-
ne enote Farmacevtov Gorenjske.

Sedež sindikata je v Kranju, Gosposvet-
ska 12.

Pravila za delovanje sindikata osnovne
enote farmacevtov Gorenjske so z dnem
izdaje te odločbe, vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod št. 162.

Št. 141-28/00-112 Ob-38854
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani Pravila za delovanje osnov-
ne enote sindikata mariborskih farma-
cevtov, z dne 12. 10. 2000.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 28, z dne 6. 11. 2000.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat farmacevtov Slovenije
SIFARM, OE sindikata mariborskih farma-
cevtov, s sedežem v Mariboru, Minařikova
ulica 6, je 1434942.

Št. 127-7/00 Ob-38855
1. Veljavna pravila Sindiakta zdravstva

in socialnega varstva Slovenije, Varstve-
no delovnega centra Novo mesto, s se-
dežem v Novem mestu, Šmihel 3, ki so
bila z dne 9. 2. 2000 sprejeta na ustanov-
nem zboru sindikata, se sprejmejo v hram-
bo pri Upravni enoti Novo mesto.

2. Pravila sindikata so vpisana v eviden-
co temeljnih aktov sindikatov pod zap. št.
176.

Št. 114-2/00-309 Ob-39028
Pravila sindikata Družbe Kompas

MTS, PO Holmec-Vič, s sedežem Dolga
brda 25, Prevalje, se z dnem 9. 11. 2000,
hranijo pri Upravni enoti Ravne na Koro-
škem in so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 4.

Evidenca statutov
sindikatov

N 14/2000 PO-15049
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po pre-

dlogu Hostinger Antonije Marije, Novokrači-
ne 19, Ilirska Bistrica, za razglasitev za mr-
tvega Udovič Jožefa, sin Pavla in Neže, roj.
4. 3. 1883 v Novokračinah 28, nazadnje
bivajoč v ZDA, od leta 1963 o njem ni več
glasu, listinskega dokaza o njegovi smrti pa
ni, poziva pogrešanca, če je še živ, da se
oglasi, pozivajo se tudi vsi tisti, ki vedo kar-
koli povedati o eventualnem življenju ali smrti
pogrešanca, da to sporočijo sodišču ali skr-
bnici Ljubi Uljan iz Zabič 30/b, Ilirska Bistri-
ca, v roku treh mesecev po objavi tega okli-
ca, po poteku roka pa bo sodišče pogre-
šanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 25. 10. 2000

N 11/2000 PO-15048
Pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistri-

ci poteka na predlog Gošnjak Janeza, stan.
Vinarje 110, Zg. Ložnica, ki ga zastopa od-
vetnik Vladislav Kitek iz Slovenske Bistrice,
postopek, da se razglasi za mrtvo Korošec
Terezijo, roj. 25. 9. 1904, nazadnje stanu-
joča v Angliji. Imenovana je pogrešana od
leta 1980.

Skrbnik za posebni primer je Miran Jam-
nikar, stan. Tepanjski vrh 30/a, Slovenske
Konjice.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 19. 9. 2000

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 100 z dne
27. 10. 2000, stran 9550, OD-14172, se
v prvem odstavku datum smrti pokojne Jur-
še Romane, roj. Eferl, pravilno glasi: 19. 4.
1966.

Oklici dedičem

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

Razglasi sodišč
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OD-14167
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v

zapuščinski zadevi po pok. Šeklič Janezu,
sinu Franca, roj. 24. 7. 1946, varnostniku,
poročenem, državljanu Republike Sloveni-
je, nazadnje stalno stan. Breclevo 5, umr-
lem dne 16. 3. 2000, v skladu s I. in II.
odstavkom 130. člena in I. odstavkom
131. člena zakona o dedovanju, dne 26. 9.
2000 sklenilo:

objavi se oklic dedinji Kovač Karli, ki ima
pravico do dediščine po pokojnem Šeklič
Janezu, naj se priglasi sodišču v enem letu
od objave tega oklica, ker je sodišču njeno
prebivališče neznano.

Za začasnega skrbnika dedinji Kovač
Karli, katere prebivališče je neznano, se po-
stavi Sašo Skerbiš, delavec tukajšnjega so-
dišča.

Začasni skrbnik bo zastopal dedinjo Ko-
vač Karlo, katere prebivališče je neznano, v
zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 9. 2000

D 122/2000 IZ-15047
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Brigiti Kos, roj. 23. 9. 1922,
umrli 25. 1. 2000, nazadnje stanujoča, Bo-
rovak pri Podkumu 21, UE Zagorje, ki je
umrla brez oporoke, vsled česar sledi de-
dovanje po zakonu.

Pri dedovanju na podlagi zakona pride
v poštev poleg znanih dedičev tudi zakoniti
dedič  zap.  vnuk  Rihard  Kos,  ki  se
nahaja  nekje  v  Franciji,  na  neznanem
naslovu.

Zapustničinega zakonita dediča in more-
bitne druge dediče se poziva, da v roku
enega leta od te objave priglasijo svoje pra-
vice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 10. 2000

I 327/99 SR-14125
To sodišče je po okrajni sodnici Brigiti

Kovač Felc v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, proti dolžniku Martinu Žuglju, nazad-
nje stanujočem Podskrajnik 8b, Cerknica,
sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave
503.232 SIT, s pp, v skladu s 4. točko
drugega odstavka 82. člena ZPP, dne
16. 8. 2000 sklenilo:

dolžniku Martinu Žuglju se za začasno
zastopnico v izvršilni zadevi I 327/99 po-
stavi odv. Nives Vidmar, Notranjska c. 14,
Logatec.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v navedeni zadevi dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler mu skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 8. 2000

III P 369/98 SR-15061
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Mirsade Plasto, Ru-
sjanov trg 4, Ljubljana, proti toženi stranki
Elvedinu Plasto, neznanega prebivališča, za-
radi razveze zakonske zveze sklenilo:

Na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 82. člena ZPP se toženi stranki Elve-
dinu Plasto, naslov neznan, postavlja zača-
sni zastopnik Bojan Visočnik, odvetnik v
Ljubljani, ki bo zastopal toženo stranko v
pravdni zadevi III P 369/98 vse dokler tože-
na stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2000

N 4/2000-14 SR-14029
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okraj-

ni sodnici - svetnici Alenki Kranjc, v neprav-
dni zadevi predlagateljice Roze Fortuna, Pri-
stavica 19, Veliki Gaber, ki jo zastopa odv.
Alojz Bandelj iz Trebnjega, zoper naspr.
udel. Gajzar Marijo, Komenskega ul. 34,
Ljubljana, Kanc Alojzija, Jakčeva ul. 39,
Ljubljana, Kanc Ignacija, Ul. bratov Marti-
nec 28, Ljubljana, Kanc Avguština, Ul. bra-
tov Martinec 30, Ljubljana, Šrajc Cirila, Do-
bravica 3, Vel. Gaber, Šraj Metoda, Kriva
pot 15, Ljubljana, Bregar Jožefo, Dobravica
3, Vel. Gaber, Šraj Antona, Male Češnjice
9, Šentvid pri Stični, Šraj Rudolfa, Dobravi-
ca 3, Veliki Gaber, Kanc Antona, Pristavica
22, Vel. Gaber, Verbič Jožefo, Podboršt
23, Šentvid pri Stični in Jožefo Skol, Blato
21 Trebnje, zaradi razdelitve solastnine, na
podlagi 4. točke 82/2 člena, zakona o prav-
dnem postopku v zvezi s 37. členom zako-
na o nepravdnem postopku sklenilo:

Rudolfu Šraju (roj. 12. 8. 1945), nazad-
nje stanujoč Dobravica št. 3, Veliki Gaber,
se postavi začasni zastopnik odv. Janez Žu-
ra iz Trebnjega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 19. 9. 2000

Oklici o skrbnikih in razpravah
Stečajni postopki

in likvidacije

St 211/2000 S-38800
To sodišče je s sklepom z dne 25. 10.

2000 pod opr. št. St 211/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Evex, Podjetje za inženiring, marketing,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Verd 42,
Vrhnika, matična številka 5364647, šifra
dejavnosti 51.410.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano 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
(25. 10. 2000).

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 opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Jefferson Enterprises inc., 15 East
North Street, Dover, DE 19901 USA,

– Probanka, d.d., Gosposka 23, Mari-
bor,

– Inea, d.o.o., Domžale,
– Studio DMD Modna agencija, d.o.o.,

Hladilniška pot 7c, Ljubljana,
– Ladislava Klančar, Cesta na jezero 18,

Cerknica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 25. 10. 2000.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 10. 2000

St 158/2000 S-38803
To sodišče je s sklepom St 158/2000,

dne 6. 11. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cargo diler, d.o.o., Petri-
čeva 11, Ljubljana, matična številka
1215442, šifra dejavnosti 50.101.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 2. 2001 ob 9. uri, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2000

St 73/2000 S-38811
To sodišče je s sklepom St 73/2000,

dne 3. 11. 2000 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mekon, d.o.o., Planinska ce-
sta 2, Ljubljana, matična številka
5285135, šifra dejavnosti 74.203.

Za stečajo upraviteljico se imenuje do-
sedanjo upraviteljico prisilne poravnavne
Mojco Breznik, odvetnico iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Upnikom, ki so svoje terjatve pravoča-
sno prijavili v postopku prisilne poravnave,
začetim sklepom z dne 6. 6. 2000 terjatev
ni potrebno ponovno prijaviti v stečajni po-
stopek, ker se bodo prijave v postopku pri-
silne poravnave štele kot pravočasne prija-
ve v stečajni postopek. Upraviteljici pa se
nalaga, da pri teh terjatvah kot prijavljene
upošteva tudi zamudne obresti za čas od
začetka postopka prisilne poravnave do dne
začetka stečajnega postopka.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 12. 2001 ob 13.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2000

St 206/2000 S-38812
To sodišče je s sklepom St 206/2000,

dne 3. 11. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bumerang import export,
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 27, Ljublja-
na, matična številka: 5351146, šifra dejav-
nosti 52.110.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 30. 1. 2001 ob 10.20, soba 352 tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2000

St 190/2000 S-38813
To sodišče je s sklepom St 190/2000,

dne 6. 11. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom BO-EM trgovina, gostin-
stvo, servis in storitve, d.o.o., Ljubljana,
Matjaževa 3, matična številka: 5717078.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave

tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 30. 1. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2000

St 184/2000 S-38814
To sodišče je s sklepom St 184/2000,

dne 3. 11. 2000 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Iskra elektrozveze Tele-
mobil, d.o.o., iz Ljubljane, Stegne 11,
matična številka: 5665540.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc iz Ljubljane, Kranjčeva 6.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 2. 2001 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2000

St 50/2000 S-38815
Stečajni postopek nad družbo Citius,

d.o.o., skladiščne storitve in prevozi Ko-
per, Koper, Železniško kosovno skladi-
šče, matična številka 5602424, šifra dejav-
nosti 10.130, se začne in takoj zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 10. 2000

St 47/2000-5 S-38816
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom okrožnega sodnika Janeza
Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sonic
Janje Roblek in Sonje Švegelj kot članic
senata, s sklepom St 47/2000 z dne 3. 11.
2000 začelo stečajni postopek nad dolžni-
kom EP Commerce, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, gostinstvo in pre-
voz blaga v cestnem prometu, d.o.o., Že-
lezniška 6, Lesce.

Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Ladislav Hafner, Reteče 134, Škofja Loka.

Začetek stečajnega postopka se objavi
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v
Uradnem listu RS, 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, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objav-
ljen v Uradnem listu RS. Prijave je potrebno
vložiti v dveh izvodih in dokumentirane z

ustreznimi listinami in kolkovano s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 1. 2001 ob 14. uri, v sobi 014/klet
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodi-
šča dne 3. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 11. 2000

St 88/2000-22 S-38817
To sodišče je dne 2. 11. 2000 s

sklepom opr. št. St 88/2000 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Pivo-
varna Tara, d.o.o., Maribor, Ljubljanska
82, matična številka dolžnika je 5846366,
šifra njegove dejavnosti pa 15.960.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomi-
stka, zaposlena v Tekstilnem institutu Mari-
bor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. A banka, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58,

2. Republika Slovenija, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 20,

3. Ertex, Trgovinsko in proizvodno po-
djetje, d.o.o., Žalec, Šlandrov trg 28,

4. Hypo leasing Maribor, Podjetje za fi-
nanciranje, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 133,

5. delavska zaupnica Kuder Samanta,
Podlog 11c, Šempeter.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 2. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2000

St 21/2000-20 S-38818
To sodišče je dne 5. 5. 2000 s sklepom

opr. št. St 21/2000 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom F & S Trgovina, za-
stopstvo, storitve, d.o.o., Maribor, Prija-
teljeva 25 in za stečajno upraviteljico dolo-
čilo Majdo Jaki, dipl. ekonomistko, stan.
Koroška c. 75, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru je dne
2. 11. 2000 s sklepom opr. št. St 21/2000
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
F & S Trgovina, zastopstvo, storitve, d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Prijateljeva 25, ker
premoženje, ki je prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka in je
tudi neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2000

St 74/2000 S-38819
To sodišče je dne 2. 11. 2000 s

sklepom opr. št. St 74/2000 začelo in kon-
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čalo stečajni postopek nad podjetjem Va-
los, Podjetje za strojegradnjo in projek-
tiranje, d.o.o., Lenart, Prežihova 5, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2000

St 52/2000 S-38820
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad W & G, d.o.o., Maribor, dne 4. 12.
2000 ob 10. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2000

St 91/2000 S-38821
To sodišče je s sklepom opr. št. St

91/2000, dne 3. 11. 2000 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Bistri-
ške mesnine, d.d., Zadružna ul. 4, Slo-
venska Bistrica.

Odslej se firma glasi: Bistriške mesnine,
d.d., Zadružna ul. 4, Slovenska Bistrica – v
stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 17, Limbuš.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 1.
2001 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 11.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2000

St 23/99-38 S-39009
To sodišče je s sklepom opr. št. St

23/99 z dne 9. 11. 2000 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Bare-
gel-Polidej, Inženiring, prodaja in zastop-
stva, Pod Trško goro 40, Novo mesto – v
stečaju, zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 11. 2000

St 14/2000 S-39010
To sodišče je s sklepom št. St 14/2000

z dne 25. 10. 2000 potrdilo prisilno porav-
navo nad dolžnikom Nika, investiranje in
razvoj, d.d., Brežice, Trg izgnancev 1a,
Brežice in njegovimi upniki, sprejeto na na-
roku dne 25. 10. 2000.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:

– A. razred: terjatve upnikov, ki so pri-
stali na konverzijo svojih terjatev v delnice;

– B. razred: terjatve upnikov, ki niso pri-
stali na konverzijo terjatev v delnice in jih bo
dolžnik poplačal v višini 20% v roku enega
leta od potrditve prisilne poravnave z
obrestmi v višini TOM +1,5%, tekočimi od
19. 4. 2000 dalje;

– C. razred: terjatve vseh ostalih upni-
kov, ki bi se pojavile po zaključku postop-
ka prisilne poravnave in sporne terjatve, ki
bi se kasneje ugotovile in jih bo dolžnik
poplačal v višini 20% v roku enega leta od
potrditve prisilne poravnave z obrestmi v
višini TOM +1,5%, tekočimi od 19. 4.
2000 dalje;

– D. razred: terjatve ločitvenih upnikov.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je

postal pravnomočen dne 7. 11. 2000.
Okrožno sodišče v Krškem

dne 25. 10. 2000

St 42/2000 S-39011
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 42/2000 sklep v
skladu z določili 59. člena ZPPSL z dne
25. 10. 2000:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom Scala Zarja, Modna konfekcija,
d.d., Petrovče 115, Petrovče in njegovimi
upniki, sprejeta na naroku za prisilno porav-
navo dne 25. 10. 2000.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:

– razred R0: sestavljajo terjatve oziroma
obveznosti iz naslova neplačanih davkov in
prispevkov od plač in iz plač v skupni višini
4,313.207,65 SIT, ki se poplačajo upni-
kom v višini 20% v roku enega leta, z obre-
stno mero 0,00%; 80% terjatev upniki odpi-
šejo;

– razred R1: sestavljajo terjatve oziroma
obveznosti do: dobaviteljev, ki so prijavili
terjatve, dobaviteljev, ki niso prijavili terja-
tev, delavcev dolžnika, kreditorja – MZGB
in NLB, d.d., ter Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, ki se upnikom poplača-
jo v višini 20%, v roku enega leta, z obre-
stno mero T; 80% terjatev upniki odpišejo;

– razred R2: predstavljajo terjatve upni-
ka Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana,
v višini 155,085.387,17 SIT, kateremu se
položaj ne spremeni.

3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi ter seznam
upnikom po razredih, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo, je sestavni del tega sklepa.

4. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odstavka 59. člena ZPPSL.

5. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

6. Ta sklep se vroči dolžniku in nabije na
oglasno desko sodišča, po pravnomočnosti
pa se v izvlečku objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2000

St 92/2000 S-39012
I. To sodišče je s sklepom opr. št.

St 92/2000 dne 3. 11. 2000 začelo ste-

čajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Moda Lotus, d.o.o., Maribor.

Odslej firma glasi: Moda Lotus, d.o.o.,
Maribor – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen
v Fisk, d.o.o., Maribor, Gosposvetska 84,
Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 1. 2001 ob 9. uri, soba 330 tukajšnje-
ga sodišča.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 11.
2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 2000

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00208 IZ-14131
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00208, ki ga je dne 24. 8. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena z rubežem enoinpolsobnega
stanovanja št. AM-2, v skupni izmeri
42,54 m2, ki se nahaja na jugozahodni stra-
ni v drugem nadstropju vrstne stanovanjske
hiše z oznako A. Stanovanje obsega na-
slednje prostore: dnevni prostor in kuhinjo v
izmeri 19,05 m2, sobo v izmeri 9,62 m2,
kopalnico in WC v izmeri 3,99 m2, hodnik v
izmeri 8,01 m2 in balkon v izmeri 1,86 m2,
last zastaviteljev, kot skupno premoženje
po nedoločenih deležih. K stanovanju spa-
da še shramba z oznako E, parkirni prostor
št. A 3, v izmeri 14,14 m2, ki se nahajata v
kletnem delu stanovanjske hiše in eno zu-
nanje parkirno mesto, in sicer drugo po vr-
sti pred objektom A. Stanovanju pripada tu-
di solastninska pravica na delu zemljišča,
na katerem stoji stanovanjska stavba, na de-
lu zemljišča, ki je potrebno za njegovo nor-
malno rabo in skupno lastnino na vseh sku-
pnih delih in napravah hiše, ki služijo stavbi
kot celoti. Objekt, v katerem se nahaja na-
vedeno stanovanje, stoji na parcelni št.
2296/1, 2296/6, 2296/7, 2296/8,
2296/9, 2296/10, 2296/12, 2296/13
in 2295/1, vse k.o. Domžale. Stanovanje
je bilo pridobljeno na podlagi pogodbe o
prodaji oziroma nakupu stanovanja v vrstni
večstanovanjski hiši na Viru pri Domžalah z
dne 14. 6. 1999 in aneksa št. 1 k pogodbi
o prodaji oziroma nakupu stanovanja v vr-
stni večstanovanjski hiši na Viru pri Domža-
lah z dne 14. 6. 2000, s prodajalcem, za-
stavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve z rubežem, v višini
342.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 9. 2000
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R 445/95 IZ-15012
Na podlagi sporazuma strank in sklepa

naslovnega sodišča, oboje opr. št. R
445/95 z dne 10. 11. 1995, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Vlašič
Ester in Holjevac Milana, Žrtava fašizma 23,
Lovran, Republika Hrvaška, do dolžnice Ane
Veble Spogliarich, na podlagi posojilne po-
godbe z dne 24. 10. 1995 v višini 52.000
DEM v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju za občane pri Abanki Koper, na dan
plačila, terjatev zapade v plačilo dne 24. 4.
1996, pri čemer so zapadlost posameznih
obrokov in višina zamudnih obresti, razvidni
iz navedene posojilne pogodbe, ki je se-
stavni del sporazuma strank, opravi rubež
nepremičnine stanovanja št. 5, v izmeri
52 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Kopru,
Ul. II. Prekomorske brigade 30, vknjižene
pri vl. št. E 17 – B VI, k.o. Semedela, parc.
št. 548/3, ki je last dolžnice, kar je razvi-
dno iz aneksa h kupoprodajni pogodbi št.
251-3000/92 z dne 28. 10. 1992, z dne
30. 8. 1995, ki je sklenjen med dolžnico in
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2000

In 99/00402-6 IZ-14024
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 99/00402 z
dne 16. 2. 2000, je bilo dne 5. 9. 2000
zarubljeno enosobno stanovanje št. 17, na
naslovu Plešičeva 8, Ljubljana, v skupni
izmeri 32,52 m2, last dolžnice Vesne Birk,
Plešičeva 8, Ljubljana, zaradi izterjave
308.667,40 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2000

Z 2000/01465-5 IZ-14140
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01465 z dne 28. 9. 2000
sta bila:

– enosobno stanovanje št. 11 na Pod-
milščakovi 16 v Ljubljani, s sorazmernim
deležem na vseh skupnih prostorih in na-
pravah, last Halilbašić Isaka, Podmilščako-
va ul. 16c, Ljubljana in

– stanovanje št. 00 – podstrešje, v sta-
novanjski hiši na Njegoševi cesti 6 v Ljublja-
ni, s sorazmernim deležem na vseh skupnih
prostorih in napravah, last Keranović Esme,
Njegoševa cesta 6, Ljubljana,

z dnem 28. 9. 2000, zarubljena v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 245.000 ATS v tolarski protivrednosti
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2000

Z 2000/01477-5 IZ-14145
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01477 z dne 28. 9. 2000,
je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 17, s
pripadajočo shrambo št. 17, ki se nahaja v
III. nadstropju stanovanjskega objekta Ulica
Koroškega bataljona 11, Ljubljana, s sora-
zmernim deležem na skupnih prostorih in
napravah, last dolžnice Denise Huber, Ce-
sta zmage 12, Zagorje ob Savi, z dnem
28. 9. 2000, zarubljeno v korist upnika

Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
432.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2000

Z 2000/01472-5 IZ-14147
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01472 z dne 28. 9. 2000,
je bilo stanovanje št. 20 A, v I. nadstropju
niza B, stanovanjskega objekta v Ljubljani,
Ulica Milana Majcna, s sorazmernim dele-
žem na skupnih delih in napravah, ki je last
Medvešek Lee in Branka, oba Rašiška ulica
16, Ljubljana, vsakega do 1/2, z dnem
28. 9. 2000, zarubljeno v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
572.000 ATS v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000

Z 2000/01508-5 IZ-14148
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01508 z dne 28. 9. 2000
je bila samska soba št. 1, v Ljubljani, Ilirska
ulica 36, V. nadstropje, s souporabo kopal-
nice in WC, s sorazmernim deležem na sku-
pnih delih in napravah, ki je last dolžnice
Baraga Asime in zastavitelja Baraga Albina,
oba Lampetova ul. 11A, Ljubljana, vsakega
do 1/2, z dnem 28. 9. 2000 zarubljena v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 210.000 ATS v tolarski protivrednosti
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2000

Z 2000/01715 IZ-15000
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01715, ki ga je dne 11. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, na naslovu Prijateljeva 12 v Ljubljani, ka-
terega sestavljajo kuhinja, dve sobi, pred-
soba, kopalnica, loža ter prostor v kleti za
ozimnico, s pravico uporabe skupnih delov
stavbe in skupnih prostorov, vse v skupni
izmeri 51,15 m2, ki je last zastaviteljice na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 8. 11. 1991 s prodajalcem Elektrona-
bava, p.o., Ljubljana, Titova 40, zastavna
pravica v korist upnice Zveze bank r.z.o.j.
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2000

Z 2000/01651 IZ-15004
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01651, ki ga je dne 11. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na lokalu v Galeriji Kapitelj, na
nivoju Pritličja Kopitarjeva, v tlorisni velikosti
39,65 m2 in na enem parkirnem mestu v
prvi kleti, ki stoji na parc. št. 232, 233, vl.
št. 111, parc. št. 234, vl. št. 6, parc. št.
235 in 236, vl. št. 24, vse k.o. Poljansko
predmestje, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe št. 59-99 z dne 13. 12.
1999, sklenjene s prodajalcem Mons,

d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnika: Toni Jože, Šmarska
34, Škofljica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,500.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2000

In 2000/00301-15 IZ-15017
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 23. 6.

2000, opr. št. In 2000/00301, je bil dne
15. 9. 2000 opravljen v korist upnice Fistro-
vič Ide, Ul. 6. maja 5, Vrhnika, zoper dolžni-
ka Fistrovič Antona, Jakčeva 17, Ljubljana,
rubež stanovanja na Jakčevi 17 (prej Vlaho-
vičeva 17) v Ljubljani, št. stanovanja 17, v
3. nadstropju, ki obsega 61,94 m2, in sicer
kuhinja 9,88 m2, soba 17,10 m2, soba
15,05 m2, hodnik 9,85 m2, kopalnica
4,83 m2, balkon oziroma terasa 3,15 m3 in
drugi prostori 2,08 m2, v solasti obeh strank
tega postopka, vsakega do ene polovice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2000

Z 2000/00478 IZ-14991
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/00478 z dne
17. 10. 2000, je bila ustanovljena na sta-
novanju št. 4 v poslovno stanovanjskem ob-
jektu v Mariboru, Židovska 10, ki stoji na
parc. št. 1962 in 1963, k.o. Maribor-Grad,
v skupni izmeri 45,80 m2, ki je last Zdravka
Tošovića do celote, zastavna pravica v ko-
rist upnika – Prima, zavarovalna družba,
d.d., Gregorčičeva 39, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 400.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2000

Z 138/2000 IZ-14995
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Moj-
ce Tavčar Pasar iz Pirana, opr. št. SV
402/00 z dne 12. 10. 2000, zaradi zava-
rovanja upnikove (Banka Koper, d.d., Pri-
staniška 14, Koper, PE Piran, ki jo zastopa
Maksimilijana Troha) denarne terjatve z za-
stavno pravico na nepremičnini v lasti za-
stavne dolžnice, Gine Prinčič, Portorož, Vil-
fanova 35, zarubi poslovni prostor v Trgov-
sko poslovnem centru Lucija, št. L 0.11, v
izmeri 45,55 m2, v pritličju objekta B2, sto-
ječega na parc. št. 5533/1, k.o. Portorož,
ki ga je dolžnica pridobila na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 116/99 z dne 7. 9.
1999 in aneksa št. 1 z dne 11. 9. 2000,
sklenjenih s prodajalcem GIP Stavbenik,
d.d., Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 16. 10. 2000

Z 00/79 IZ-14128
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici, opr. št. Z 00/79, dne 13. 7.
2000, sta bili nepremičnini:

– poslovni prostor z oznako C.2.1. v 1.
nadstropju, na naslovu Železniška c. 7 v
Lescah, v objektu center Lesce, v izmeri
46 m2, ki se nahaja v objektu, zgrajenem
na parc. št. 14/2, k.o. Hraše (poslovnemu
prostoru pripada sorazmeren solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah, ter na funkcionalnem zemlji-
šču objekta, v katerem se nahaja), ki je last
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dolžnice in zastaviteljice Vesne Kolarič,
s.p., “Sadje zelenjava pri Klemenu”, Ulica
Staneta Žagarja 25, Radovljica, na podlagi
originalne kupoprodajne pogodbe o naku-
pu poslovnega prostora v Centru Lesce,
sklenjene dne 9. 5. 2000 med Gepard Ra-
dovljcia, d.o.o., Železniška cesta 6, Le-
sce, kot prodajalcem in dolžnico in zastavi-
teljico kot kupcem,

– lokal št. 5 na Gradnikovi ulici 76 v
Radovljici, stoječ na parc. št. 220/82, vl.
št. 825, k.o. Radovljica (poslovnem prosto-
ru pripada sorazmeren solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah, ter na funkcionalnem zemljišču objek-
ta, v katerem se nahaja), ki je last dolžnice
in zastaviteljice Vesne Kolarič, s.p., “Sadje
zelenjava pri Klemenu”, Ulica Staneta Ža-
garja 25, Radovljica, na podlagi originalne
kupne pogodbe, sklenjene dne 22. 7. 1996
med Janežič Tatjano, Cesta 1. maja št. 61,
Kranj, kot prodajalcem in dolžnico in zasta-
viteljico kot kupcem, zarubljeni v korist upni-
ka Koerntner Sparkasse Ag, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje njegove denarne terjatve
v znesku 1,050.000 ATS.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 9. 10. 2000

In 5/2000 IZ-14150
V izvršilni zadevi upnika Karntner Spar-

kasse AG, Neuer Platz 14, Klagenfurt, Av-
strija, ki ga zastopa Zoran Hartman, odvet-
nik iz Ljubljane, proti dolžnikoma Toman
Pfajfar Martini in Toman Damjanu, oba Voj-
kova 1, Lesce, ki ju zastopa Kristijan Gnil-
šak, odvetnik iz Radovljice, zaradi izterjave
712.142,14 ATS v tolarski protivrednosti,
se na podlagi izvršljivega sporazuma o ob-
stoju terjatve in zavarovanju terjatve, skle-
njenega pred naslovnim sodiščem, dne
1. 4. 1997, zaradi izterjave upnikove terja-
tve v znesku 712.142,14 ATS z zamudni-
mi obrestmi v višini 17,95% letno, od 8. 2.
2000 dalje do plačila ter stroškov tega po-
stopka v znesku 134,659.000 SIT in dru-
gih izvršilnih postopkov, z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi od dneva izdaje sklepa do
plačila, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in predstavlja
stanovanje št. 7, vhod III, v stanovanjskem
objektu Begunje št. 50, stoječem na par-
celi št. 31, vl. št. 870 in parc. št. 32, vl. št.
1037, k.o. Begunje, ki sestoji iz sobe –
14,5 m2, kabineta – 7,93 m2, sobe –
12,20 m2, kuhinje – 8,65 m2, kopalnice in
WC-ja – 5,26 m2, predsobe – 10,48 m2 in
kleti – 3,47 m2, v skupni pripadajočim par-
kirnim prostorom, katerih lastnika sta dol-
žnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
št. KPP 9/96 z dne 7. 8. 1996 in dodatka
k tej kupoprodajni pogodbi z dne 16. 12.
1996, sklenjene z prodajalcem Alpdom
Radovljica, Inženiring, p.o. Radovljica,
Cankarjeva 1.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 10. 10. 2000

Z 2000/40 IZ-14166
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2000/4, ki

ga je dne 2. 10. 2000 izdalo Okrajno sodi-
šče v Sežani, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 16, ki se nahaja na na-
slovu Sežana, Pod Taborom 11/III, stoječo

na parceli št. 6304, vpisani v vl. št. 830, k.o.
Sežana, v naravi hiša in dvorišče; stanovanje
obsega 52,90 m2, in sicer sobo 8,42 m2,
sobo 13,16 m2, kuhinjo 16,01 m2, kopalni-
co 4,64 m2, predsobo 5,92 m2, balkon v po-
vršini 1,25 m2 in klet 3,48 m2, ki sta ga dol-
žnika oziroma zastavitelja Gerzić Esad in
Gerzić Hadžera, oba s stalnim prebivališčem
Ivana Turšiča 3, Sežana, pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7. 2000,
s prodajalci Fajdiga Ivanom, Fajdiga Heleno,
Fajdiga Dominikom, Gril Srečkom in Gril
Francem, overjene pri notarju Darku Jerše v
Postojni, dne 7. 8. 2000, št. Ov II 833/00,
št. Ov 840/00, št. Ov 841/00, št.
Ov 1616/00 in št. Ov 1617/00, zastavna
pravica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, za za-
varovanje upnikove denarne terjatve iz kre-
ditne pogodbe št. 1671/0000700-00 z dne
14. 8. 2000, za znesek posojila v višini
265.000 ATS, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan čr-
panja kredita, z obrestno mero, ki znaša
9,25% letno in je spremenljiva v skladu z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah banke. Kredit je odplačljiv v 180. zapore-
dnih mesečnih obrokih, višina vsakega obro-
ka znaša 2.668,85 ATS v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila kredita. Prvi obrok bo zapadel
v plačilo 1. 10. 2000, zadnji, 180. obrok, pa
zapade v plačilo 1. 9. 2015.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 10. 2000

Z 2000/00154 IZ-14054
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00154, ki ga je dne 27. 9. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
je bila ustanovljena na 1/2 stanovanja, št.
18, v IV. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu H. Vrunča 3, Slovenj Gradec, v
skupni izmeri 45,31 m2 in obsega: sobo v
izmeri 12,18 m2, sobo v izmeri 7,30 m2,
sobo v izmeri 13,27 m2, kuhinjo v izmeri
4,89 m2, kopalnico v izmeri 3,27 m2, pred-
sobo v izmeri 2,25 m2, balkon v izmeri
0,14 m2 in klet v izmeri 2,01 m2, ki je last
dolžnice Marije Pori, Vrunčeva 3, Slovenj
Gradec, do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 11. 1993, sklenjene
med prodajalko Lesna Trgovina inženiring,
d.o.o. in kupcema Bernardom Pori, Heroja
Vrunča 3, Slovenj Gradec in dolžnico Mari-
jo Pori, Heroja Vrunča 3, Slovenj Gradec,
zastavna pravica v korist upnika RS, Mini-
strstva za finance, Davčna uprava RS, Dav-
čni urad Maribor, Izpostava Slovenj Gra-
dec, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 867.931,50 SIT.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 9. 2000

Z 2000/00075 IZ-15027
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00075, ki ga je dne 19. 10. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Škofji Loki, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 202090, v
izmeri 46,29 m2, v drugem nadstropju sta-
novanjske hiše Frankovo naselje 53 v Škofji
Loki, pridobljenega s prodajno pogodbo,
sklenjeno dne 27. 9. 2000 med prodajalko
Alenko Bolarič in kupcema Tadijo Jugović
in Zorko Jugović, do višine izvršljive terja-

tve, skupaj z 8,75% letnimi obrestmi in do-
datnimi 4.50% zamudnimi obrestmi in var-
ščino za stroške v višini 350.000 ATS ter
drugimi pogoji, določenimi v odplačilni kre-
ditni pogodbi, št. 1-03-100.468 z dne
12. 10. 2000 in v zgoraj citiranem notar-
skem zapisu in prepoved odsvojitve in na-
daljnje obremenitve ter zaznamba izvršljivo-
sti terjatve, ki je last Zorke Jugović in Tadija
Jugović, za vsakega do 1/2, zastavna pravi-
ca v korist upnice, Posojilnice Bank Borov-
lje, r.z.z.o.j., Hauptplatz 16-9170, Fer-
lach-Borovlje, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 350.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 10. 2000

Razpisi
 delovnih mest

Ob-38826
Svetovalni center za otroke, mladostni-

ke in starše Maribor, Lavričeva ul. 5, Mari-
bor, razpisuje delovno mesto

direktorja.
Zahtevani pogoji so:
– strokovnost, organizacijske sposobno-

sti, delovne izkušnje;
– izpolnjevanje drugih pogojev, določe-

nih z zakonom s posebnimi predpisi.
Prijave bomo sprejemali 8 dni po objavi

na zgoraj naveden naslov z oznako razpis.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-

konitem roku.
Svetovalni center za otroke,

mladostnike in starše, Maribor

Ob-38856
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova

39, na podlagi 13. člena statuta IJS, razpi-
suje mesta

– dveh pomočnikov direktorja za
splošne zadeve,

– pomočnika direktorja za ekonomi-
ko in finance,

– pomočnika direktorja za plan in
analize.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti oziroma najmanj uni-
verzitetna izobrazba,

– vodstvene in organizacijske sposob-
nosti,

– 5 let delovnih izkušenj.
Izbranega kandidata bo s soglasjem

upravnega odbora Instituta imenoval direk-
tor za obdobje mandata direktorja Instituta.

Prijave na razpis z dokazili o izpolnjeva-
njurazpisnih pogojev bomo sprejemali 8 dni
po objavi razpisa na naslov: Institut “Jožef
Stefan”, Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana,
s pripisom “Za razpis”.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-38857
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova

39, na podlagi 16. člena statuta Instituta
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razpisuje prosto delovno mesto delavca s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi

sekretarja Instituta.
Kandidati morajo poleg z zakonom dolo-

čenih splošnih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– strokovne, vodstvene in organizacijske

sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Od kandidatov pričakujemo:
– primeren odnos do raziskovalnega

dela,
– opravljen pravniški državni izpit,
– znanje angleškega jezika.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev bomo sprejemali 15 dni po objavi
na naslov: Institut “Jožef Stefan”, Sekre-
tariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-38900
Razpisna komisija Sveta zavoda ŠOUM

na podlagi 35. člena zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91), 14. in 15. člena statuta
zavoda ŠOUM in 2. člena pravilnika o ime-
novanju direktorja zavoda ŠOUM razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja Zavoda ŠOUM.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– visoka izobrazba;
– organizacijske sposobnosti;
– izkušnje pri delu z mlado in študentsko

populacijo.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijavi naj kandidati priložijo predlog pro-

grama delovanja zavoda, življenjepis in do-
kazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku
8 dni po objavi razpisa pošljejo na naslov:
Zavod ŠOUM, Gosposvetska 83, Maribor
2000, s pripisom “Ne odpiraj - Razpisna
komisija”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
10 dni po poteku roka za prijavo.

Zavod ŠOUM

Št. 111-8/00-0515 Ob-39026
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Celju,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani;

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani,

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto

okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z žviljenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-4/00-0515 Ob-39229
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravo-

branilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek

Ob-39206
V javnem razpisu naročnika, Stanovanjske-

ga sklada ljubljanskih občin, Zarnikova 3, Ljub-
ljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38442, se toč-
ka 6.(c) popravi tako, da se pravilno glasi:

Cena razpisne dokumentacije znaša
30.000 SIT in se plača na žiro račun na-
ročnika št. 50100-849-897237. Pri dvigu
razpisne dokumentacije se mora interesent

za sodelovanje na predmetnem javnem raz-
pisu izkazati z dokumentom (virman, polož-
nica...), iz katerega je razvidno plačilo razpi-
sne dokumentacije.

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Popravki in dopolnitve

Št. 60/00 Ob-39088
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in

dopolnjuje javni razpis brez omejitev za RTG
aparatura za invazivno in interventno kardio-
logijo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 97,
z dne 20. 10. 2000, Ob-37456, št. 42, v
naslednjih točkah:

6. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 12. 2000
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 12. 2000, do
13. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 20. 12. 2000, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 191511 Ob-38950
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 03/485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
RTP Laško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 1 kom energetski regulacij-
ski transformator 110/21/10,5 kV,
YNyn6(d5) moči 20 MVA, način hlajenja
ONAN za objekt RTP laško.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6

mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

julij 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Da-
nici Mirnik, tel. 03/42-01-473, faks
03/54-85-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na ŽR št.
50700-601-10238 sklic na številko 1207
ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 12. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj
iz razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 2000 ob 10. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
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ponudbe: 1% od razpisne vrednosti ali brez-
obrestni depozit na ŽR naročnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni doku-
mentaciji.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: lahko umaknejo
do datuma in ure odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Alojz Maček, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-349.

16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje

Št. 191513 Ob-38951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 03/485-023.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
RTP Laško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

1. 20 kV oprema stikališča RTP
110/20 kV Laško po projektu za razpis
– PZR,

2. oprema vodenja, zaščite in me-
ritev za RTP 110/20 kV Laško, po pro-
jektu za razpis – PZR.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod 1.: 70,000.000 SIT,
pod 2.: 70,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6

mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

julij 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Da-
nici Mirnik, tel. 03/42-01-473, faks
03/54-85-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za posamezen sklop 11.900
SIT na ŽR št. 50700-601-10238 sklic na
številko 1207 ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 12. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno po-
djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj
iz razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2000 ob 10. uri prvi sklop, ob
12. uri drugi sklop, velika sejna soba, Vrun-
čeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: 1% od razpisne vrednosti ali brez-
obrestni depozit na ŽR naročnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: lahko umaknejo
do datuma in ure odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Alojz Maček, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-349.

16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje

Št. 21-2/2000 Ob-38952
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
03/56-26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava preklopne avto-
matike 6 kV lastne porabe na bloku
125 MW.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba se izdela v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

23. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna slu-
žba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 12. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno pre-
dložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pre-
dložiti najkasneje do 8. 12. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici
27, Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 12. 2000 v prosto-
rih TET, d.o.o., ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: menica za zavarovanje resnosti

ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe z
veljavnostjo 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih po-
nudbe.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena s plačilnimi pogoji: do 60 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost ponudni-
ka in proizvajalca): do 20 točk,

– potrjene pozitivne reference: do 15
točk,

– rok dobave: do 5 točk.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne
13. 10. 2000 pod št. 36951, objava o izi-
du pa dne 17. 11. 2000.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 390/2000-2 Ob-38953
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kan-
dijska cesta 4, 8000 Novo mesto,
07/39-16-703.

2. Način izbire: odprti postopek
(18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

A) dobava in montaža 4 kom zo-
bnih strojev in

B) dobava in montaža 1 kom he-
matološki analizator.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na je delna ponudba za postavko A) ali B).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
A) 13,000.000 SIT,
B) 12,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: na-

vedeno v razpisni dokumentaciji.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c.
4, tajništvo, kontaktna oseba Jelka Fajdiga,
8000 Novo mesto.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: predložiti potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30715 s pripisom “javni razpis
za dobavo opreme”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 12. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo me-
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sto, Kandijska c. 4, tajništvo, 8000 Novo
mesto, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba
za dobavo opreme – Ne odpiraj”, z naved-
bo številke Uradnega lista RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 9. uri, Zdravstveni dom
Novo mesto, Kandijska c. 4, Novo mesto,
sejna soba/III.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnjevati mora pogoje iz 41. člena ZJN-1.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): najnižja
cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno do 30. 11. 2000 do 10.
ure, na naslov pod 6. (a) točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Novo mesto, p.o.

Št. 03300-0010/00-05 Ob-38954
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, telefaks
04/20-15-605.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava materiala po
skupinah:

I. skupina: pisarniški material,
II. skupina: računalniški material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za dobavo blaga v
celoti ali pa po skupinah iz razpisne doku-
mentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
I. skupina do 6,000.000 SIT,
II. skupina do 4,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. skupina do 6,000.000 SIT,
II. skupina do 4,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: za-
četek 1. 1. 2001, zaključek 31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj, soba 128, pri Zvonki
Mihelič, vsak delovni dan od 7. do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 5. 12. 2000.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno pre-
dložiti do 11. 12. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Republika Slovenija, Uprav-
na enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni
pisemski ovojnici in označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za pisarniški in raču-
nalniški material”.

Na hrbtni strani mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.

Ponudba je veljavna, če je prispela pra-
vočasno in je označena v skladu z zahteva-
mi razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 12. 12.
2000 ob 11. uri, v prostorih Upravne enote
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 118, I.
nadstropje.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo izvršil
100% plačilo v roku 30 dni od dneva preje-
ma računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(odločba o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti), bančno garancijo za re-
snost ponudbe, bančno garancijo za do-
bro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo
izbrani ponudnik dostavil najkasneje v 10
dneh od sklenitve pogodbe in obrazec iz-
jave, da ponudnik sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga, refe-
rence ponudnika, dobavni rok, način doba-
ve, rok plačila, garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, odzivni čas in tekoči
stroški. Nepravilno, netočno in nepopolno
izpolnjen vzorec ponudbe pisarniškega in
računalniškega materiala bo naročnik upoš-
teval pri ocenjevanju ponudb za izbiro po-
nudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 04/20-15-713.

16., 17.
Upravna enota Kranj

Št. 402-3/2000-1 Ob-38955
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Maribor, Dvo-
rakova ulica 5, 2000 Maribor,
02/252-30-54.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dvorakova ulica 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: nabava pisarniškega mate-
riala.

Okvirna kolilčina in ostale podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

dobavitelj se lahko poteguje za naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Maribor, Dvorakova ul.
5, 2000 Maribor, soba 27/I, Dajana Voh,
kjer je možen vpogled vsak dan od 8. do
12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 2000,
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo
prevzemnika razpisne dokumentacije in
dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih
sredstev na ŽR APP Maribor, št.
51800-603-33972 s pripisom “Razpisna
dokumentacija CSD 3/2000”. Interesent
mora CSD predhodno poslati pisna doka-
zila po faksu 02/252-30-54. Na poobla-
stilu morajo biti napisani podatki: Naziv in
naslov prevzemnika, odgovorna oseba in
davčna številka.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudba mora biti pre-
dložena naročniku najkasneje do 18. 12.
2000 do 10. ure ne glede na način do-
stave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Center za socialno delo
Maribor, Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor
– vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom “Ponudba za nabavo
pisarniškega materiala – ne odpiraj” s šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS.

Na hrbtni strani ovitka mora biti popolni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 2000 ob 11. uri v prostorih Centra
za socialno delo Maribor, Dvorakova ulica
5, 2000 Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik je dolžan ponudbi pre-
dložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti naro-
čila, ki mora biti veljavna do 31. 1. 2001.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so določene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 12. 2000
od 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in pogoji so opisani v razpisni dokumenta-
ciji.

15., 16., 17.
Center za socialno delo Maribor
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Ob-39079
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-23-02), faks 062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: franko naročeno.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: tiskanje “Poštni razgledi”.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

govor.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Poš-
ta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-23-02), faks
062/449-23-79, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica, žiro račun 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 12. 2000 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-23-02), faks 062/449-23-11.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2000 ob 12. uri, III. nadstropje,
Uprava, Slomškov trg 10, Maribor.

9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva se-
stavitve obrazca, ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 1. 2001.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobite jih do 8. 12. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 110-1/00 Ob-39083
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: CP Nanos.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: AC Kozina–Klanec od km
7,5 do km 11,5; notranja oprema za AC
Tehnično bazo Kozina.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delo
se bo oddalo v enem sklopu enemu dobavi-
telju.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:.

oprema se bo dobavljala sukcesivno v skla-
du s terminskim planom in izvedbo del na
AC bazi Kozina. Končni rok dobave je do
30. 9. 2001.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na naslovu: Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljub-
ljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Mar-
jana Štular, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 20. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 12. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Kozina–Klanec od km 7,5 do km
11,5; notranja oprema za AC Tehnično ba-
zo Kozina“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 12. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Družba za državne

ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 4,200.000 SIT in
veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja
ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira iz
lastnih sredstev DARS, d.d. in kredita ban-
ke Kreditanstald für Wiederaufbau. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
17-88-331, faks 17-88-332.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-39199
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona: Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska 34, Domžale, faks
721-16-64.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro blaga
brez omejitve (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Javno komunalno po-
djetje Prodnik d.o.o., Savska c. 34, Dom-
žale.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava materiala za teko-
če vzdrževanje vodovodnega omrežja:

– skupina I: cestne kape, vgradne garni-
ture, LTŽ pokrovi,

– skupina II: hidranti, reparaturni obroči
in objemke, univerzalne spojke,

– skupina III: NL fazonski kosi,
– skupina IV: mont. – demontažni kosi,

lopute, zasuni, odzračni ventili,
– skupina V: fitingi, prehodni ventili, kro-

gelne pipe, pocinkane cevi, PE cevi, lovilni-
ki nesnage, vijaki, matice, podložke,

– skupina VI: ISO spojke, prirobnične
spojke za PE cevi, odzračni ventili, kombi
zasuni, pokrovi za kombi zasune,

– skupina VII: označevalne tablice, vo-
domeri.
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(c) Navedbe, ali se lahko dobavitelj po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo za
vsako skupino posebej.

(č) Ocenjena vrednost javnega razpisa
(brez DDV): celotna vrednost 145,000.000
SIT.

(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bo-
do oddajala morda posamično:

A) skupina I: 5,000.000 SIT,
B) skupina II: 15,000.000 SIT,
C) skupina III: 5,000.000 SIT,
D) skupina IV: 10,000.000 SIT,
E) skupina V: 15,000.000 SIT,
F) skupina VI: 5,000.000 SIT,
G) skupina VII: 90,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: bla-

go se bo dobavljalo sukcesivno.
5. Predviden datum zaključka dobave:

blago se bo dobavljalo do izčrpanja pogod-
benih zneskov.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Javno ko-
munalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska
34, Domžale, kontaktna oseba Aleš Stra-
žar, tel. 721-64-47, faks. 721-16-64.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50120-601-30902 s pripisom
JR3/2000.

7. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 15. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik, d.o.o., Savska 34, Domžale, v za-
pečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izbiro blaga brez omejitev za doba-
vo materiala za tekoče vzdrževanje vodovo-
dnega omrežja“ in številko te objave. Na hrb-
tni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
18. 12. 2000 ob 9. uri, sejna soba št. 16 v
Javnem komunalnem podjetju Prodnik,
d.o.o., Savska 34, Domžale.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednost ponudbe, veljavna
najmanj 120 dni od odpiranja ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 15. 12.
2000 po 12. uri ne morejo več odstopiti od
ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– merilo na podlagi cene; 60 točk (60%),
– merilo na podlagi referenc: 5 točk (5%),

– merilo na podlagi roka dobave: 6 točk
(6 %),

– merilo na podlagi dosedanjega sode-
lovanja z naročnikom: 15 točk (15%),

– merilo na podlagi zastopsta ali je pro-
izvajalec: 6 točk (6%),

– merilo na podlagi bonitete podjetja: 8
točk (8%).

15., 16., 17.
Javno komunalno podjetje Prodnik,

d.o.o., Domžale

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Preklic

Št. 023 Ob-39025
Preklicujemo javni razpis za izbiro izvajal-

ca investicijskih del brez omejitev za dobavo
in vgradnjo vročevodnega kotla in opreme za
kotel kapacitete 2,5 MW, z zmogljivostjo tem-
perature 110/90 stopinj C, dobava in mon-
taža drobilca lesnih odpadkov in preureditev
ogrevalne instalacije iz parnega na toplovo-
dni sistem, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38022.
Kli-Masiva, d.o.o., Martinjak 1, Cerknica

Popravek
V javnem razpisu za vzdrževalna

intervencijska strojna dela na vročevodnem
in parovodnem omrežju JP Energetika,
Ljubljana, d.o.o., objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38029 se v 4. (a) točki pri navajanju
orientacijske vrednosti javnega naročila
ocenjena vrednost pravilno glasi:
15,000.000 SIT.

Uredništvo

Št. 777-16/00 Ob-38890
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Liti-
ja, 898-38-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Litija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ureditev Ma-
rokove poti, ocenjena vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo izvajala fazno
glede na razpoložljiva finančna sredstva do
leta 2010; v letu 2000-2001, izvedba 1.
faze do skupne vrednosti 14,000.000 SIT.

(c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: januar 2001,
december 2005, dokončanje prve faze do
konca junija 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na Od-
delku za gospodarsko infrastrukturo, Blaž
Zarnik, univ. dipl. inž. geol.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 10.000
SIT na ŽR št. 50150-630-810316 – prora-
čun Občine Litija – javni razpis za ureditev
Marokove poti.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 12. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 2000 ob 10. uri, v veliki sejni sobi
Občine Litija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ocenjene vrednosti naročila; traja-
nje: do trenutka, ko izbrani ponudnik ne skle-
ne pogodbo z naročnikom in mu ne izroči
garancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti, vendar pa najkasneje 40 dni po
sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba, sklenjena za čas
od podpisa pogodbe do realizacije del, za
izvedbo posamezne faze del se bo podpisal
dodatek k osnovni pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje iz raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe: 17. 12. 2000 po 9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena z vključenim davkom na dodano
vrednost 80%, reference 20% (v zadnjih 5
letih, na podobnih objektih).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti ma-
njši obseg del od razpisanega in pravico do
nesklenitve pogodbe zaradi finančnih razlo-
gov. Ponudniki nimajo pravice do odškodni-
ne iz tega naslova. Morebitne druge informa-
cije o naročilu: podaja jih Blaž Zarnik, univ.
dipl. inž. geol., tel. 01/898-12-11.

17., 18.
Občina Litija
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Ob-39080
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Pošta Vič, Tržaška
cesta 68a, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri rekon-
strukciji kotlovnice na pošti Vič, in sicer iz
kotlovnice na olje v kotlovnico na plinsko
ogrevanje, 14,625.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek do 15. 5.
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta
Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III. nad-
stropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman ali splo-
šna položnica, žiro račun 51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 12. 2000.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 2000 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
situacijah v 30 dneh do 80% vrednosti, 20%
vrednosti po pridobljenem uporabnem dovo-
ljenju.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva sesta-
vitve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki ali
večji od petkratne vrednosti ponudbe, na ka-
tero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslovanja
v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7) ne
presega 5% skupnih prihodkov (obrazec BON
1 I/7).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih
obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil
originalnih dokumentov, ki niso starejši kot 30
dni oziroma notarsko overjene fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 15. 1. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena: 60 točk,
– reference na trgu: 20 točk,
– kakovost: 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: pismeno najkasneje do 8. 12. 2000.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo

je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z
dne 21. 7. 2000, Ob-32365, objava o izidu
pa v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 1. 9.
2000, Ob-34657.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 213/2000 Ob-39182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, telefon 05/330-46-70, faks
05/330-46-82.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

3. Kraj izvedbe del: Občina Miren-Kosta-
njevica: naselje Opatje selo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: mrliška vežica
Opatje selo – rekonstrukcija in prizidava.

Ocenjena vrednost celote: 18 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponudnike velja
nesprejemljivost variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek
del: 15. 12. 2000, predvideni zaključek del:
15. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Mi-
ren, telefon 05/330-46-70, faks
05/330-46-82.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacija bo na
razpolago do vključno 27. novembra 2000.

Ob dvigu dokumentacije morajo ponudni-
ki predložiti potrdilo o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: znesek plačila razpisne doku-
mentacije znaša: 10.000 SIT, način plačila:
virman, na račun številka: 52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pre-
dložiti do 7. 12. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Mi-
ren 129, 5291 Miren, v originalu in v zaprtih
kuvertah s pripisom na vidnem mestu: “Ne
odpiraj – mrliška vežica Opatje selo – rekon-
strukcija in prizidava“.

Ponudbe se lahko odda osebno v prosto-
rih občinske uprave občine Miren-Kostanjevi-
ca ali po pošti priporočeno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo dne 7. 12.
2000 ob 13. uri, v prostorih sejne sobe Obči-
ne Miren-Kostanjevica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na javnem odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo
se izvede po opravljenih delih v skladu z zako-
nom.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pogodbe z naročni-
kom.

Naročnik si pridružuje pravico, da z izbra-
nim ponudnikom sklene pogodbo v okviru raz-
položljivih sredstev občinskega proračuna, po-
stavke: Mrliška vežica Opatje selo.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost:

– dokazilo o registraciji podjetja in dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega razpisa,

– potrdilo, da firma ni v postopku stečaja
oziroma prisilne poravnave pristojnega sodi-
šča,

– potrdilo, da ima ponudnik izpolnjene vse
finančne obveznosti Ministrstva za finance
(DURS),

– BON1 in BON2 ali BON3, ki ne sme biti
starejši od 30 dni.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: v skladu z 28. členom
ZJN.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena (najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši,

– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: obravnavane bodo samo ponudbe, katere
bodo vsebovale vse podatke predpisane v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in
bodo predložene najkasneje do 7. 12. 2000
do 12. ure.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo

je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z
dne 20. 10. 2000, pod št. 213/2000.

Občina Miren-Kostanjevica
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Razveljavitev
Št. 512/2834-1069 Ob-39001

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, razveljavlja-
mo postopek oddaje javnega naročila za
obnovo dveh servomotorjev vodilnika turbi-
ne 2 HE Formin, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36784.

Razlog: javni razpis ni uspel, ker noben
ponudnik ni predložil ustrezne ponudbe.

Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Maribor

Popravek
V javnem razpisu za izvajanje grafičnih

in/ali tiskarskih storitev, naročnika Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102 z
dne 10. 11. 2000 (stran 9781), Ob-38609,
št. 16/2000, se datuma v 9.(b) in 10.(a)
točki popravita in se pravilno glasita:

9. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:

do 1. 12. 2000 do 14. ure.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 15. 12. 2000 do
9. ure.

Uredništvo

Št. 601-21/00 Ob-38976
1. Ime oziroma sedež naročnika: Občina

Brežice, kont. oseba Anica Hribar, Cesta pr-
vih borcev 18, 8250 Brežice, soba št. 39,
tel. 07/49-91-540, faks 07/49-90-052,
e-mail anica.hribar@brezice.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje prevozov učen-
cev OŠ v Občini Brežice v letu 2001.

Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih določb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6.
7. (a)
7. (b) Ali ponudnik lahko ponudi samo

svojo varianto: ne.
8. Naročila ali datum pričetka in dokon-

čanja storitve: trajanje storitve: od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001.

9. (a) Služba, od katere se lahko zahte-
va razpisna dokumentacija: Občina Breži-
ce, Oddelek za splošno pravne zadeve in
družbene dejavnosti, kontaktna oseba Vil-

ma Zupančič, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, soba št. 23, tel. 07/49-91-546,
faks 07/49-91-546, e-mail vilma.zupan-
cic@brezice.si.

(b) Datum, do kda je je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 19. 12. 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Brežice, kontaktna
oseba sprejemna pisarna občine, Cesta pr-
vih borcev 18, 8250 Brežice, soba št. 22,
tel. 07/49-91-500, faks 07/49-90-052.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 2000, ob 10. uri, sejna soba Obči-
ne Brežice.

12. Znesek,vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih fin. zavarovanj resnosti po-
nudb: v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitve, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: v razpisni dokumentaciji.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitve in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 12. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju pomudb ne bodo upoš-
tevane reference za domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Brežice

Ob-38979
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, Celje, tel.
03/42-65-800, faks 03/42-65-802.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvedba svetovanja in stro-
kovnega nadzora nad izvedbo Centralne
čistilne naprave Celje, (predvidena neto
investicijska vrednost 2.600,000.000 SIT).

Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Rifengozd–Tremerje pri
Celju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

Potrebna je:
– registracija za tovrstno dejavnost,
– poznavanje tehnologije čistilnih na-

prav,
– poznavanje projektiranja in gradnje ka-

nalizacije in čistilnih naprav,
– poznavanje zakona o graditvi objek-

tov,
– poznavanje poslov inženirja v skladu z

načeli FIDIC.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:

– skladno z navodili ponudnikom za iz-
delavo ponudbe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: možno je kandidirati le za
celoto.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 30 me-
secev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod - Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, kontaktna oseba je Urša Dru-
govič, univ. dipl. biol. tel. 03/42-50-354,
faks 03/42-50-310.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisno dokumnetacijo zainte-
resirani ponudniki dvignejo s potrdilom o pla-
čilu stroškov razmnoževanja v višini 20.000
SIT, v ceni je zajet DDV, katerega plačajo na
ŽR Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a,
Celje, števika: 50700-601-105256 pri Agen-
ciji RS za plačilni promet enota Celje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene ne glede na
način predložitve najkasneje do 18. 12.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje. Ponudba mora biti zapečatena, na
sprednji strani mora biti vidna oznaka “Ne
odpiraj – ponudba”, z navedbo številke ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS in
predmetom razpisanih del in nalog, na hrb-
tni strani pa mora biti navedeno ime in na-
slov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 12. 2000 ob 9.
uri v sejni sobi MOC, Komunalne direkcije,
Prešernova 27/II, Celje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
priložena bančna garancija v višini
2,000.000 SIT in mora veljati 120 dni od
javnega odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili iz
razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. tehnični del (utež 40%) vplivnost v %
– ustreznost predloženega

delovnega programa 40,
– izobrazbena struktura vsega

kadra, predvidenega za izvedbo
storitev 20,

– splošne izkušnje 10,
– reference na podobnih ob-

jektih,sofinanciranih s strani
PHARE 30.

2. finančni del (utež 60)
višina ponudbene cene, glede
na najnižjo vrednost.

18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije o naročilu dobijo ponudniki na se-
dežu Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje pri Romanu Kramerju,
univ. dipl. inž. grad. tel. 03/42-50-357,
041/63-75-23, faks 03/42-50-310.

19., 20.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

Št. 88/2000 Ob-38988
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za socialno delo Maribor, Dvo-
rakova ulica 5, Maribor, 02/252-30-54.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dnevno čiščenje poslov-
nih prostorov Centra za socialno delo
Maribor v skupni izmeri 2.117,11 m2.
Ocenjena vrednost naročila znaša
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dvorakova ulica 5 v
izmeri 996,20 m2, Ljubljanska ulica 4, v
izmeri 135,51 m2 in Trubarjeva ulica 27, v
izmeri 985,40 m2.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 2001, čas traja-
nja storitve 12 mesecev do 31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za socialno delo Maribor, Dvorakova uli-
ca 5, Maribor, soba 27/I (kontaktna oseba
je Dajana Voh).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 2000
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumenta-
cije je potrebno predložiti pooblastilo pre-
vzemnika razpisne dokumentacije in dokazi-
lo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev
na ŽR APP Maribor, št. 51800-603-33972
s pripisom “Razpisna dokumentacija CSD
4/2000”. Interesent mora CSD predhodno
poslati pisna dokazila po faksu
02/252-30-54. Na pooblastilu morajo biti
napisani podatki: naziv in naslov prevzemni-
ka, odgovorna oseba in davčna številka.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti pre-

dložena naročniku najkasneje do 18. 12.
2000 do 10. ure ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Center za socialno delo
Maribor, Dvorakova ulica 5, 2000 Maribor,
vložišče – soba 16/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene s pripisom: “Po-
nudba za dnevno čiščenje poslovnih pro-
storov – ne odpiraj” s številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovitka mora biti popolni
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 2000 ob 13. uri v prostorih Centra
za socialno delo Maribor, Dvorakova ulica
5, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik je dolžan predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% ponud-
bene vrednosti naročila, ki mora biti veljav-
na do 31. 1. 2001, ter izjavo banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa ponu-
dnika storitev in finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: predpi-
sana dovoljenja za opravljanje dejavnosti v po-
dročje, katere spada izvedba javnega naročila,
finančna sposobnost, izpolnjevanje formalnih
delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna poo-
blastila in delovne zmožnosti ter zadostne pro-
ste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in
drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 12. 2000
od 10. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila in
pogoji so opisani v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponu-
dnik je dolžan podati izjavo o prevzemu do-
sedanjih delavk (3).

19., 20.
Center za socialno delo Maribor

Št. 188/00 Ob-38886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj, 062/651-135.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis, ter ocenjena vre-
dnost naročila:

a) Naročnik odda zemljišče parc. št.
31/4, 105/2 in 105/3 v k.o. Štrihovec,
ki je namenjeno za izgradnjo stanovanj-
skega naselja in ureditev ustrezne ko-
munalne infrastrukture,

b) Izbrani ponudnik pridobi vso projek-
tno in upravno dokumentacijo, ter zgradi
vso potrebno komunalno infrastrukturo,

c) Na parcelah, ki so predvidene za
stanovanjsko gradnjo najugodnejši po-

nudnik pridobi vso projektno in upravno
dokumentacijo ter zgradi objekte do do-
ločene faze na lastne stroške. Za predvi-
dene objekte vodi finančni inženiring in od-
prodajo stanovanjskih objektov.

Ocenjena vrednost: 89,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naselje Šentilj.
5. a) Navedba o tem ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega storitve, ki ga
lahko opravijo ponudniki zakonsko določe-
ne stroke.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: naročilo mo-
ra biti izvedeno v skladu z zakoni in predpisi,
ki izvedbo tovrstnih gradbenih projektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe ali
samostojni podjetniki navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve: navodilo je sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
samo za vsa razpisana dela.

7. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-

anto: variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in

dokončanja storitve: predviden začetek del
je 1. 2. 2001; rok končanja del pa je 1. 10.
2002.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno go-
spodarstvo in okolje, Šentilj 69, 2212; kon-
taktna oseba: Anžel Miroslav, tel.
062/651-133.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7 dni pred datu-
mom odpiranja ponudb.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računo-
vodstvu Občine Šentilj v višini 10.000 SIT.

10. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v tajništvu naročnika, do 11. ure na
dan odpiranja ponudb.

b) Polni naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: komisja za izvedbo javnega na-
ročila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212.

11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. dan po objavi javne-
ga razpisa ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 3% od oce-
njene vrednosti ponudbe z veljavnostjo 60
dni od datuma odpiranja ponudb, ter ban-
čno garancijo (izbrani ponudnik) za kvaliteto
izvedenih del v višini 10% pogodbene vre-
dnosti pred začetkom del, z veljavnostjo 30
dni po roku dokončanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.
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Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne ter
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: vsi zahtevani dokumenti za ugotavlja-
nje sposobnosti ponudnika so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora
veljati (opcija ponudbe) 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev javnega naročila,
teža in način uporabe meril: merila so dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi javni neuspeli razpis za to naro-

čilo: to je drugi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 4042-32/00-2 Ob-39013
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, faks: 01/478-35-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: opravljanje receptorske
službe, ocenjena vrednost naročila je
7,000.000 SIT za obdobje enega leta.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kotnikova 5,
tretje nadstropje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: veljavna licenca za opravljanje
zasebnega varovanja po zakonu o zase-
bnem varovanju in o obveznem organizira-
nju službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94,
23/97 in 9/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št.
32/94, 23/97 in 9/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za celotno javno naročilo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, Kotnikova 5, tretje
nadstropje, Ljubljana, Službe generalnega
sekretarja, Nataša Jančar Rovan, soba št.
32, od 9. do 12. ure.

(b), (c)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na sedež naroč-
nika do 11. 12. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, tretje nadstropje, 1000 Ljubljana,
sprejemna pisarna, soba št. 86.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”,
opremljene s številko objave tega javnega
razpisa ter z navedbo predmeta naročila
“Ponudba za opravljanje receptorskih stori-
tev”, s polnim naslovom naročnika na prvi
strani in s polnim naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 12. 2000 ob 13. uri v sejni sobi Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, tretje nadstropje, Ljubljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti nav-
zoči predstavniki ponudnikov pooblastila za
zastopanje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje 22 dni od dneva od-
piranja ponudb.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira razpi-
sana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik oziroma samostojni obrtnik, registriran v
RS oziroma vpisan v ustrezen vpisnik;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik), dokazilo o registra-
ciji ne sme biti starejše od 30 dni, in veljav-
no dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za
katero je registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispevke
v zadnjem poslovnem obdobju;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste zmogljivosti;
– da ima veljavno licenco za opravljanje za-

sebnega varovanja po zakonu o zasebnem va-
rovanju in obveznem organiziranju službe varo-
vanja (Ur. l. RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98).

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– strokovna usposobljenost delavcev,
maks. 20 točk,

– kadrovska zasedba ponudnika, maks.
15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez podizvajalcev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– certifikat kakovosti, maks. 20 točk.
Najugodnejši je tisti ponudnik, ki po vseh

vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo

izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:
– je plačilni rok krajši od 30 dni od pre-

jema računa,
– ponudbena vrednost presega ocenje-

no vrednost za več kot 15%,
– je število blokad ŽR iz obrazca BON 2

večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih od
datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb.

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba Nataša Jančar Rovan,
tel. 01/478-36-28.

19., 20.
Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj

Št. 110-1/00 Ob-39084
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: dokončna odmera AC od-
seka Naklo–Kranj (vzhod).

Ocenjena vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Naklo–Kranj (vzhod).
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
90 dneh po podpisu pogodbe, oziroma 90
dneh po prevzemu tehnične dokumentacije.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 12. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 12. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Dokončno odmero AC odseka Naklo–
Kranj (vzhod)“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna soba
312/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pre-
dložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 270.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Damijana Bor-
štnar, inž. geod. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
30-94-203, faks 30-94-213.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Dvostopenjski javni razpis

Popravek
Ob-39207

V objavi dvostopenjskega javnega razpi-
sa za vzpostavitev podjetniških centrov v
treh imenovanih državah, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38457 (stran 9783), se datumi v 6.(a)
in 7. točki popravijo in se pravilno glasijo:

6. (a) Interesenti morajo predložiti inte-
res v roku 20 dni po objavi tega poziva, in
sicer do vključno četrtka, 30. 11. 2000 do
12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo potekalo dne
30. 11. 2000 ob 13. uri, na sedežu
PCMG, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Po-
slovna stavba WTC.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Corrigenda

The Invitation to Tender for Establish-
ment of entrepreneurial centers in three
mentioned countries, published in the Offi-
cial Gazette of the Republic of Slovenia,
issue nr. 102 dated 10th of November
2000, Ob-38458 (page 9783), should be
amended as follows:

– par. 6.(a): correct date is: Interested
parties must send their expression of inte-
rest within 20 days from publication of this
notice, on Thursday the 30th of November
2000, until 12.00, at the latest;

– par. 7: correct date is: Opening of the
expression of interest will take place at the
office of SBDC – Dunajska 156 (first floor),
1000 Ljubljana, Slovenia, at 13.00 on the
30th of November 2000.

Small Business Development Centre

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 103 2000 Ob-38827
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena in plačilni po-
goji, tehnična ustreznost in drugi kriteriji kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: BFE Studio und Medien
Systeme GmbH, Dunaj, Avstrija.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno

dobaviti: radijski reportažni avto – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 86,123.480 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 90,792.309 SIT, 86,123.480 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 3536/2000-1 Ob-38828
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija,
d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, faks
01/890-00-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dobavni rok, tehnične karakteri-
stike, reference, garancijska doba, cena,
servisiranje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Libela Elsi, d.o.o., Opekar-
niška 2, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: KSP Litija, d.o.o., Po-
noviška cesta 15, 1270 Litija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: mostna tehtnica z beton-
sko ploščo kapacitete od 200 kg do 30
ton s preddeli za vgradnjo-montažo mo-
stne tehtnice.

7. Pogodbena vrednost: 8,721.337 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,611.154 SIT, 4,647.997,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000; Ob-36341.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o.

Št. 6/00-23 Ob-38829
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za zdravstvo, Javni zdravstveni zavod, Splo-
šna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 0608/668-100, telefaks
0608/668-110, kontaktna oseba: po poo-
blastilu Ministrstva za zdravstvo, direktor bol-
nišnice Tone Zorko, univ. dipl. soc.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi kriterijev iz razpisne
dokumentacije izbrana izvedba z bakrom.
Kot merilo upoštevana najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
Posavje Sevnica, d.d., trg svobode 9, 8290
Sevnica.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dograditev dvigala in adap-
tacija veznega trakta, vse po načelu
“funkcionalni ključ v roke”.
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7. Pogodbena vrednost: 72,701.793 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

74,042.088,58 SIT, 72,701.793 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 77 z dne 25. 8. 2000, Ob-34232.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 821/2000 Ob-38830
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrar-

na Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420
Trbovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja
brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): prispela je samo ena veljavna ponud-
ba, zato se razpis ponovi.

5.
6. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava preklopne avtomati-
ke 6 kV lastne porabe na bloku 125 MW.

7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT –
orientacijska vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36951.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 3433/00 Ob-38863
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljublja-

na, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., 1516 Ljubljana, Slovenska c.
58.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
izbiro najugodnejšega ponudnika za blago.

3. Datum izbire: 6. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire):
– skupna ponudbena vrednost vseh razpi-

sanih skupin,
– plačilni pogoji,
– kakovost dobave,
– reference ponudnika,
– reference proizvajalca ponujenega bla-

ga naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta 24. ju-
nija 3, 1231 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dostava blaga je v na-
prej dogovorjene lokacije:

– posamezno gradbišče TP kupca za bla-
go razpisne skupine 1 (kabelske montažne
TP 20/0.4 kV), vsakokrat razloženo in postav-
ljeno na gradbeno ustrezno pripravljeno osno-
vo,

– posamezno skladišče – nadzorništvo
kupca, oziroma tudi gradbišče TP za blago
razpisne skupine 2 in 3 (s.n. stikalni bloki in
n.n. polja), vsakokrat nerazloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

– n.n. razdelilna polja (celice) 113 ko-
sov,

– stikalni bloki s.n. 36 kosov,

– ohišja za kabelske montažne TP
20/0.4 kV 23 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 106,590.177
SIT (brez DDV) varianta A s proizvajalcem TSN
Maribor + Siemens.

8.
9. Število prejetih ponudb-celovitih: 6 + 3,

ki so nepopolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

137,477.437,73 SIT (brez DDV),
105,442.572,90 SIT (brez DDV).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 59 z dne 30. 6. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 8163/3131/2000 Ob-39002
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slove-

nija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks
061/174-23-12.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo in montažo opreme SDH.

3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (3%),
– rok izvedbe (5%),
– pozitivne reference ponudnika za doba-

vo tovrstne SDH opreme (2%),
– pozitivne reference izvajalca za montažo

tovrstne SDH opreme (6%),
– tehnična ustreznost in garancijska doba

za opremo in dela (14%),
– skladnost ponudbe dokumentacije z raz-

pisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta 24. ju-
nija 3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: na objektih Elektro-Slo-
venija, d.o.o.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža opreme
SDH.

7. Pogodbena vrednost: 84,412.903,23
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: 53,900.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

93,011.142,32 SIT, 84,412.903,23 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 80-81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35296 in
Uradni list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35761.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-39003
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starejših

Šentjur, Svetinova 1, 3230 Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
(50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 23. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kriteri-
jev in najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil in

materiala za prehrano se po razpisnih skupi-
nah oziroma podskupinah za čas od 1. 12.
2000 do 30. 11. 2001 prizna naslednjim
ponudnikom:

1. Kolinska, d.d., Kolinska 1, 1550
Ljubljana, za skupine G2, I, N,

2. Pomurske mlekarne, d.d., Industrij-
ska 10, 9000 Murska Sobota, za skupino A,

3. Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš, za skupini C, G1,

4. Agroind Vipava 1894, d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, za skupino A,

5. Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Do-
brotinška 3, 3230 Šentjur, za skupino D,

6. Kruh – Pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-
der 2, 2000 Maribor, za skupino M,

7. Ptujske pekarne in slaščičarne,
d.d., Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj, za sku-
pino M,

8. Mesnine Žerak, Žerak Franci, s.p.,
Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, za skupino
B1, B2,

9. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, za skupine A, G, L,

10. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, za skupini K, M,

11. Mercator SVS, d.d., Rogozniška
cesta 8, 2250 Ptuj, za skupine C, E, G2, I,
J1, J2, K, L, N,

12. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, 1000 Ljubljana, za skupine A, G1, L,

13. Plod, d.o.o., Preloge 25, 2316 Zg.
Ložnica, za skupini F, H,

14. Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, za skupine B1, B2, C, G1,
G2, I,

15. Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje, za skupini K, M,

16. Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 244, 1000 Ljubljana, za skupini F, H,

17. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško, za skupine B1,
B2, D,

18. Era, d.d., Prešernova 10, 3504 Ve-
lenje, za skupine E, F, G2, H, I, J1, J2, K, N,

19. Pivka perutninarstvo, d.d., Never-
ke 30, 6256 Košana, za skupini B2, D,

20. Citronka, d.o.o., Kidričeva 36,
3000 Celje, za skupini F, H,

21. Pekarna Jager, Friderik Jager, s.p.,
Ul. Franja Malgaja 5, 3230 Šentjur, za skupi-
no M,

22. Jurmes, d.d., Cesta Leona Dobro-
tinška 15, 3230 Šentjur, za skupini B1, B2.

6. (a) Kraj dobave: Dom starejših Šentjur,
Svetinova 1, Šentjur.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: živila in material za prehrano:

A) mleko in mlečni izdelki: 5,210.000 SIT,
B) meso in mesni izdelki: 15,700.000 SIT,

1. junčje, telečje, svinjsko, kunčje me-
so in mesni izdelki: 12,500.000 SIT,

2. meso perutnine in perutninski izdel-
ki: 3,200.000 SIT,

C) ribe in konzervirane ribe: 500.000 SIT,
D) jajca: 450.000 SIT,
E) olja in izdelki: 970.000 SIT,
F) sveža zelenjava in suhe stročnice:

1,900.000 SIT,
G) zamrznjena in konzervirana zelenjava:

2,400.000 SIT,
1. zamrznjena zelenjava: 1,000.000

SIT,
2. konzervirana zelenjava: 1,400.000

SIT,
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H) sadje: 2,100.000 SIT,
I) konzervirano sadje: 906.000 SIT,
J) brezalkoholne in alkoholne pijače:

3,600.000 SIT,
1. brezalkoholne pijače: 1,400.000

SIT,
2. alkoholne pijače: 2,200.000 SIT,

K) žita, mlevski izdelki in testenine:
1,100.000 SIT,

L) zamrznjeni izdelki iz testa: 160.000 SIT,
M) kruh in pekovsko pecivo: 3,700.000

SIT,
N) ostalo prehrambeno blago: 2,800.000

SIT.
7. Pogodbena vrednost: razpisana vre-

dnost živil in materiala za prehrano:
41,496.000 SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal sposo-

bnost, vsake tri mesece pozval (razen sveže
zelenjave in sadja vsak mesec), da mu dosta-
vijo cenike,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je
priznal sposobnost in mu bodo dostavili ceni-
ke, izbral izvajalca po naslednjem merilu: naj-
nižja cena.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 81 z dne 15. 9. 2000, Ob-35142.

Dom starejših Šentjur

Št. 21/2000 Ob-39004
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrar-

na Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420
Trbovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja
brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): izbrani ponudnik zagotavlja dosledno
izpolnitev razpisanih zahtev, ugodnejši pa je
tudi v ostalih merilih in kriterijih, razen v ceni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: izdelava in dobava opreme
za 0,4 kV razdelilno ploščo lastne porabe.

7. Pogodbena vrednost: 60,000.000 SIT
– orientacijska vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

59,752.321 SIT, 37,322.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 79 z dne 8. 9. 2000, Ob-34951.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 26/2000 Ob-39027
1. Naročnik, poštni naslov: Gasilsko reše-

valna služba Kranj, Bleiweisova 34, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 25. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): (21. člen ZJN):

– kakovost in lastnosti obleke – 50%
delež,

– reference – 30% delež,
– cena in plačilni pogoji – 20% delež.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Mi – Star, d.o.o., Ljubljana, Jamo-
va 54.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: 42 kosov intervencijskih za-
ščitnih gasilskih oblek.

7. Pogodbena vrednost: 8,291.082,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: 8,291.082,24
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

8,291.082,24 SIT, 8,291.082,24 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 80-81 z dne 15. 9. 2000, Št. 228,
Ob-35233.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Št. 371-02-7/00-0406 Ob-39122
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
va 3, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
nakup pisarniškega pohištva za potrebe
pravosodnih organov pod oznako
371-02-7/00-0406.

3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): na podlagi meril iz razpisne dokumen-
tacije (cena, garancija, reference, druge ugo-
dnosti) je kot najugodnejši izbran navedeni
ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: MZG, d.o.o., Ob Grosupeljščici
5, Grosuplje.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Škofja Loka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: pisarniško pohištvo.
7. Pogodbena vrednost: 18,841.384,38

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

21,988.934,24 SIT – 18,095.676 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 87-88 z dne 29. 9. 2000.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-39137
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo je bilo oddano z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena artikla – utež 0,80, dobavni rok
za leto 2000 – utež 0,20.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:

– Arex, d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šen-
tjernej – terenske mize in stoli,

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana – terenske postelje,

– Induplati Tekstil, d.o.o., Kamniška c.
24, 1230 Domžale – šotori: TUŠ in WC ka-
bine,

– D.B.COMP, d.o.o., Kolarjeva 47, 1000
Ljubljana – prenosni grelniki zraka.

6. (a) Kraj  dobave:  Centralno  skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana – Šent-
vid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: terenske mize: 400 kosov,
terenski stoli: 800 kosov, terenska poste-
lja: 300 kosov, šotor –TUŠ kabina: 40 ko-
sov, šotor – WC kabina: 40 kosov, preno-
sni grelnik zraka: 18 kosov.

7. Pogodbena vrednost
– terenske mize in stoli: 8,391.440 SIT,
– terenske postelje: 4,498.200 SIT,
– šotor – TUŠ in WC kabina: 4,203.080

SIT,
– prenosni grelnik zraka: 3,572.486,46

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– terenske mize in stoli: 8,825.182,80

SIT, 8,391.440 SIT;
– terenske postelje: 5,555.205 SIT,

4,369.680 SIT;
– šotor – TUŠ in WC kabina: 4,670.512

SIT, 4,203.080 SIT;
– prenosni grelnik zraka: 7,880.418 SIT,

3,572.486,46 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 73 z dne 19. 8. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Ob-39138
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo je bilo oddano z
izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena artikla – utež 0,70, dobavni rok
za leto 2000 – utež 0,20, kakovost vzorca –
utež 0,10.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:

– IKA Ajdovščina, d.d., Tovarniška cesta
24, 5270 Ajdovščina – kuharske delovne
obleke,

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana – kuharska delovna obutev.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana – Šent-
vid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: bluza kuh. bela: moška 1300
kosov in ženska 875 kosov, hlače kuh.
bele: moške 1300 kosov in ženske 500
kosov, hlače kuh. pepita: moške 250 ko-
sov, krilo kuh. belo: žensko 600 kosov,
halja kuh. dolg rokav: moška 800 kosov
in ženska 348 kosov, halja kuh. kratek
rokav: ženska 280 kosov, predpasnik beli
visok 2400 kosov, predpasnik beli nizek
2000 kosov, klobuček beli 1200 kosov,
kapa kuharska bela 200 kosov, natikači
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ortopedski beli: moški 1200 kosov in žen-
ski 822 kosov.

7. Pogodbena vrednost: kuharske delov-
ne obleke: 15,008.375,20 SIT, kuharska de-
lovna obutev: 6,041.261,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kuharske delovne obleke: 21,084.600

SIT, 15,008.375,20 SIT;
– kuharska delovna obutev:

6,041.261,10 SIT (ena popolna ponudba).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 71-72 z dne 11. 8. 2000.

Ministrstvo za obrambo

Št. 1004 Ob-39141
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Repu-

blike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na pod-
lagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za blago.

3. Datum izbire: 12. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire):
– ponujena cena – 60%,
– plačilni pogoji – 20%,
– reference – 10%,
– posebne ugodnosti – 5%,
– dobavni rok – 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno:
– skupina a) narkotični analgetiki: Sa-

lus, Ljubljana, d.d., Mašera-Spasičeva 10,
Ljubljana,

– skupina b) splošni anestetiki: Kemo-
farmacija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana,

– skupina c) kalijev jodid: Lek, tovarna
farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ve-
rovškova 57, Ljubljana,

– skupina d) albumin: Zavod Republike
Slovenije za transfuzijo krvi, Šlajmarjeva 6,
1000 Ljubljana,

– skupina e) medicinski pripomočki za
transfuzijo: Zavod Republike Slovenije za
transfuzijo krvi in Medis, d.o.o., Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana,

– skupina f) sanitetni material: Tosama,
d.d., Tovarna sanitetnega materiala, Vir, Šara-
novičeva 35, 1230 Domžale,

– skupina g) cepiva: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Ljubljana, Tru-
barjeva 2, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišča zavoda pri
zdravstvenih zavodih in farmacevtskih družbah
v Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

a) različne količine raznih oblik,
b) različne količine raznih oblik,
c) 1,5 mio tablet,
d) 5 tisoč kosov,
e) vrečke za odvzem krvi – 5 tisoč

kosov,  sistemi  za  transfuzijo  krvi  –  10
tisoč kosov, sistemi za infuzijo – 10 tisoč
kosov,

f) različne količine različnega blaga,
g) cepiva – različne količine raznih ce-

piv.
7. Pogodbena vrednost (z DDV):

a) 63,082.250,10 SIT,
b) 32,918.338,20 SIT,
c) 149,850.000 SIT,
d) 63,884.250 SIT,
e) 12,714.637,50 SIT in 2,055.240

SIT,
f) 179,232.515,70 SIT,
g) 133,714.316,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe

(brez DDV):
h) 59,893.387 SIT, 58,409.491 SIT,
i) 26,476.587 SIT, 25,114.495 SIT,
j) 138,750.000 SIT,
k) 63,884.250 SIT,
l) 14,207.063 SIT, 1,903.000 SIT,
m) 158,360.636 SIT, 150,813.200 SIT,
n) 124,170.677,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71-72 z dne 11. 8. 2000,
Ob-33736.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 6761-2 Ob-39143
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Repu-

blike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): najugodnejša ponudba na pod-
lagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez
omejitev za blago.

3. Datum izbire: 20. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire):
– ponujena cena – 60%,
– plačilni pogoji – 20%,
– reference – 10%,
– dobavni rok – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: trošarinsko skladišče
zavoda v Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 10.000.000 litrov kurilnega
olja EL.

7. Pogodbena vrednost (brez dajatev):
700,820.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe

(brez DDV): 709,980.000 SIT, 700,820.000
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 71-72 z dne 11. 8. 2000, Ob-33738.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 110-1/00 Ob-39147
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): po merilih iz razpisne dokumentacije
je izbrani najugodnejši ponudnik po posamez-

nih postavkah. Sklep o izbiri je sprejet le za 4
postavke, za ostali 2 postavki naročnik ni spre-
jel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika
(prvi odstavek 41. člena ZJN), in je po dru-
gem in tretjem odstavku 41. člena ZJN spre-
jel sklep, da se javni razpis ponovi pod enaki-
mi pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno:

– Droga Portorož, d.d., Obala 27, 6320
Portorož.

Dobava soli pod točko A1 0/4 mm, vlaga
do 1%; za ponudbeno ceno 18.326 SIT/kg,

Dobava soli pod točko B 0/4 mm v silos;
za ponudbeno ceno 18.564 SIT/kg.

– MA.CO.T, d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21,
1000 Ljubljana.

Dobava soli pod točko A 0/4 mm, vlaga
do 4%; za ponudbeno ceno 17.731 SIT/kg,

Dobava soli pod točko C 0/2 mm v silos;
za ponudbeno ceno 18.802 SIT/kg.

6. (a) Kraj dobave: AC baza Hrušica, AC
baza Ljubljana, AC baza Postojna, AC baza
Slovenske Konjice in AC baza Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: nabava posipnih materialov
natrijevega in kalcijevega klorida.

7. Pogodbena vrednost: glej točko 5.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 681-III-2/00 Ob-39181
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Republi-

ke Slovenije, Servis za protokolarne storitve,
Predoslje 39, 4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): je bilo dodeljeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Yasmin, d.o.o., Hafnerjeva pot 10,
4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, 4000
Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti:

I. cvetje lončnice,
II. cvetje rezano,
III. cvetje suho,
IV. cvetličarska galanterija.
7. Pogodbena vrednost: 4,739.530 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

8,404.300 SIT, 4,739.530 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ne.

13. Datum in številka objave razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36975.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Kranj
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 3467/00 Ob-38873
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izbiro najugodnejšega ponudnika grad-
benih del.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (80% de-

lež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika oziroma ponudni-

kovega izvajalca del za izgradnjo kabelskih
kanalizacij na področju Elektro Ljubljana ali
drugih elektrogospodarskih podjetij Slove-
nije v zadnjem 5-letnem obdobju (15% de-
lež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavar-
jeva 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela na
območju Golo Brdo.

7. Pogodbena vrednost: 7,866.110,40
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5 + 2, ki sta

neveljavni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,906.130 SIT, 7,866.110,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 3466/00 Ob-38875
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

ljana, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., 1516 Ljubljana, Sloven-
ska c. 58.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izbiro najugodnejšega ponudnika grad-
benih del.

3. Datum izbire: 17. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost (80% de-

lež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del, ki so predmet razpi-
sa (12% delež),

– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Imos, d.d., Dunajska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in obrtni-
ška dela za izvedbo daljinskega centra
vodenja v stari mestni elektrarni v Ljub-
ljani.

7. Pogodbena vrednost: 151,513.422
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
148,106.962 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2 + 4, ki so
neveljavne.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
161,257.325,40 SIT, 151,513.422 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 35100-3/00 Ob-38896
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vipa-

va, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. oktober 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija in dozida-
va OŠ in vrtca Podnanos s telovadnico,
gradbeno obrtniška dela.

7. Pogodbena vrednost: 269,599.329,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 274,350.053,72 SIT,
269,599.329,70 SIT.

11., 12.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 15. 9. 2000.

Občina Vipava

Št. 2303-6/00 Ob-38898
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p.p. 2044, telefaks 01/47
10 503.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis gradbenih del brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po ocenjevalnih kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije je bil ponudnik najbolje
ocenjen.

5. Ime in naslov izvajalca: SGP Zidgrad
d.d., Vojkova 8, Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja varovanih
stanovanj v stanovanjski stavbi v Mila-
novi ulici v Kobaridu.

7. Pogodbena vrednost:
140,397.391,95 SIT, ki vključuje 8% DDV
(ključ v roke).

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 171,861.035,70 SIT,
140,397.391,95 SIT

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: 6 po-
nudnikov je bilo oddalo 9 ponudb, ker je
lahko vsak ponudnik ponudil dve različni
varianti tehnologije gradnje. Od 9 ponudb
se je ocenilo 7 popolnih ponudb.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35582.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije

Št. 712-00 Ob-38915
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter v Ljubljani, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

Ponudbe so bile lahko podane kot celo-
ta ali posamezno po naslednjih segmentih:

A) za gradbeno obrtniška dela z opre-
mo,

B) za elektro instalacije,
C) za strojne instalacije.
3. Datum izbire: 22. september 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
1. cena,
2. reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

5/a Gradbeno Podjetje Grosuplje, d.d.,
Emonska 8, Ljubljana,

5/b Arba Plus, d.o.o., Pot v smrečje 3,
1231 Ljubljana - Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vrsta in obseg dodelje-
nih gradbenih del: razpisana dela pod seg-
mentom A in C pri adaptaciji ambulan-
tnih prostorov. Dermatovenerološke klini-
ke Kliničnega centra Ljubljana k 5/a.

Razpisana dela pod segmentom B pri
adaptaciji ambulantnih prostorov Derma-
tovenerološke klinike Kliničnega centra
Ljubljana k 5/b.

Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Dermatovenerološka klinika, Zaloška cesta
2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost
k 5/a: 61,345.279,52 SIT,
k 5/b: 14,497.736,54 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb; 7.
10. Vrednost:
Segment A:
a) najvišje ponudbe: 48.410.550,74 SIT,
b) najnižje ponudbe: 42.528.615,72 SIT,
Segment B:
a) najvišje ponudbe: 18,045.568,46 SIT,
b) najnižje ponudbe: 14,497.736,54 SIT,
Segment C:
a) najvišje ponudbe: 22,199.566,08 SIT,
b) najnižje ponudbe: 18,816.663,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih
ni
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12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 64 z dne
14. 7. 2000, Ob-32042.

Klinični center Ljubljana

Ob-38986
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Voj-

nik, Keršova 1, 3212 – Vojnik in Vodo-
vod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., La-
va 2a, 3000 Celje, kontaktna oseba je Mar-
ko Planinšek, univ. dipl. inž. grad., VO-KA
Celje, tel. 063/42-50-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila: cena 80%, usposoblje-
nost ponudnika 10% in reference 10%. Po
objavljenih merilih in kriterijih je izbran po-
nudnik dosegel najvišje število točk, to je
106,4546 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vodovoda
Frankolovo pri zajetju nad Kapelico – vo-
dovodni rezervoar Lipa nad Frankolovim.

Kraj: Frankolovo/Občina Vojnik.
7. Pogodbena vrednost:

19,417.405,14 SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

25,413.751,86 SIT, 18,273.851,23 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-
35604.

Občina Vojnik in
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Št. II-6/219 Ob-39032
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala Ko-

per, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): postopek izbire izvajalca ni uspel.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del, ter kraj izvedbe: kamnoseška in grad-
bena dela na južnem vhodu pokopali-
šča Škocjan v Kopru.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpis v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000.

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

Št. 110-1/00 Ob-39081
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC A1, odsek Postoj-
na–Razdrto; rušitev cestninske postaje
Razdrto.

7. Pogodbena vrednost 61,972.733,97
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

85,625.253,60 SIT, 61,972.733,97 SIT.
11., 12.
13.  Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73 z dne 18. 8. 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 59/00 Ob-39086
1. Naročnik, poštni naslov: investitor:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdrav-
stvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; poobla-
ščeni naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za gradbena de-
la po 43. do 45. členih ZJN.

3. Datum izbire: 2. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. cena 90% (točk),
2. rok izvedbe 6% (točk),
3. certifikat vodenja 4% (točke).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor – psihiatrični oddelek – nadomestna
gradnja.

7. Pogodbena vrednost:
2.208,250.635,99 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2.618,061.829,80 SIT,
2.208,250.635,99 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 37-38 z dne 21. 5.
1999, Ob-3963.

13.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 24/00 Ob-39131
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 3. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava zapornic v
objektih R3 na zbiralniku A 0 in R 59 na
zbiralniku B 2.

7. Pogodbena vrednost:
22,405.212,50 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,793.000 SIT, 22,405.212,50 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Ura-
dnem listu RS, št. 44-45/99.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 40000-3/00 Ob-39015
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je pri ocenjeva-
nju ponudb zbral po merilih, objavljenih v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SRC.SI, d.o.o., Tržaška c.
116, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzpo-
stavitev 100 Mb/s informacijskega si-
stema.

7. Pogodbena vrednost: 5,096.092,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,419.256,10 SIT, 4,636.593,91 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000,
Ob-35191.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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Št. 40006-5/00 Ob-39016
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je pri ocenjeva-
nju ponudb zbral po merilih, objavljenih v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji,
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Igea, d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: infor-
macijski sistem Narava.

7. Pogodbena vrednost: 5,600.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 450.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,500.000 SIT, 5,243.999 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34242.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 512/2626-1080 Ob-39038
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Ur. l. RS, št. 84 z dne
22. 9. 2000:

– cena: 50 točk,
– rok izvedbe: 25 točk,
– reference: 20 točk,
– garancija: 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IMP Montaža, d.d., Špelina
ul. 2, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev ter
kraj izvedbe: izraba odpadne toplote na
HE Mariborski otok.

7. Pogodbena vrednost: 37,662.117
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,989.571,60 SIT, 34,996.036 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35578.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Št. 110-1/00 Ob-39082
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Halcom, d.o.o., Olimje 6,
3254 Podčetrtek.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja sistema zvez – optični kabli ob AC
Maribor–Vransko.

7. Pogodbena vrednost:
111,110.213,37 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 166,360.274,50 SIT,
111,110.213,37 SIT.

11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-38944
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 9. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini v državi,
ki je sposoben in kvalificiran izdelati potre-
bno diafragmo, skladno z zahtevami in ve-
ljavnimi predpisi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: “Sava” Gumarska in kemič-
na industrija, d.d., 4205 Kranj, Škofjeloška
c. 6, Slovenija.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kos diafragma za re-
zervoar WT 104 TNK – 001.

7. Pogodbena vrednost: 12,018.240
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,018.240 SIT, 12,018.240 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 40001-10/00 Ob-39017
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: dobavitelj je
avtor programske aplikacije.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba je realna in sprejemljiva
glede na dejanske tržne cene in usposob-
ljenost ponudnika za dobavo predmetne
programske opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dioptra, d.o.o., Blatnica 1,
1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: programske opreme: Pro
Val 2000 – 7 kom.

7. Pogodbena vrednost: 77.350 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400001-11/00 Ob-39018
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: izvajalec je
edini pooblaščeni predstavnik in dobavitelj
za Enviromental System Research Institute,
Inc. (ESRI), of Redlands, California USA, v
Sloveniji.

3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba je realna in sprejemljiva
glede na dejanske tržne cene in usposob-
ljenost ponudnika za dobavo predmetne
programske opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Zemljemer-
ska 12, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ESRI geoinformacijska
programska oprema: Arc View –
7 kom.

7. Pogodbena vrednost: 2,752.351 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 7300000127/1 Ob-39033
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: zaradi poveča-
nega prometa pri prevozu novih dodatnih
paketnih storitev.

3. Datum izbire: 12. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na podlagi 7. točke prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naro-
čilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Štajerski avtodom, Tržaška
c. 38, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 4 dostavna srednja vozi-
la, 2 lahki dostavni vozili.

7. Pogodbena vrednost: 12,968.537
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-39136
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: za izvedbo jav-
nega naročila je usposobljen samo en po-
nudnik, saj je predmet javnega naročila nje-
gov proizvod, poleg tega pa je predmet
javnega naročila namenjen izključno za po-
trebe testiranja.

3. Datum izbire: 6. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ugodna

cena in dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inoks, d.o.o., Gorička 150,
Černelavci, 9000 Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: prenosna kuhinja INOKS-2000:
4 kpl, zaboj za opremo: 3 kpl, pribor tip
IN-2000: 3 kpl.

7. Pogodbena vrednost: 2,837.890,58
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,837.890,58 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

Ob-39139
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: za izvedbo jav-
nega naročila je usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga s pravicami intelektual-
ne lastnine.

3. Datum izbire: 15. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: ugodna

cena in dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Roto, d.o.o., Gorička 150,
Černelavci, 9000 Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladi-
šče MORS, Miheličeva ulica, Ljublja-
na-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sod za vodo iz PVC s pipo
(20l): 720 kosov, paleta PVC za skladi-
ščenje sodov: 20 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 3,647.564,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,647.564,20 SIT.
11.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 35205-0001/00 Ob-39135
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ivan-

čna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica.
2.
3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komunalne gradnje Grosup-
lje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod Polževska
planota – I.faza.

7. Pogodbena vrednost: 29,951.498 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,000.000 SIT, 29,951.498 SIT.
11., 12.

Občina Ivančna Gorica

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 3130/00 Ob-38822
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Savaprojekt Krško, d.d., Ce-
sta krških žrtev 59, Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava investicijskega programa, PGD
in PZI za rekonstrukcijo in razširitev de-
lovanja ČN Trebnje.

Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9,
8210 Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 2,500.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

Št. 3130/00 Ob-38824
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Savaprojekt Krško, d.d., Ce-
sta krških žrtev 59, Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava investicijskega programa, idej-
nega projekta, PGD in PZI za ČN in ka-
nalizacijo Veliki Gaber.

Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9,
8210 Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: 3,500.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Komunala Trebnje, d.o.o., Trebnje

Št. 40007-43/00 Ob-38945
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih : izvajalec je pooblaščen za pripra-
vo regionalnih razvojnih programov za Po-
mursko regijo ter vpisan v evidenco pri
Agenciji RS za regionalni razvoj.

3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: Regionalna razvojna agencija MU-
RA d.o.o., Lendavska 5a, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovne podlage v procesu ustano-
vitve KP Goričko.

7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40001-17/00 Ob-39019
1. Naročnik, poštni naslov: MOP,

Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: izvajalec je edini usposob-
ljen in edini upravičen za razvoj, modifika-
cijo in vzdrževanje sistemov servisnih sto-
ritev, ki temeljijo na produktu ewMap, ki je
njihova last.

3. Datum izbire: 26. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): višina ure je sprejemljiva glede
na dejanske tržne cene in strokovno uspo-
sobljenost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Realis, d.o.o., Šmartinska
130, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
razvoj podatkovnega skladišča prostor-
skih podatkov.

7. Pogodbena vrednost: 3,700.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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Št. 40001-15/00 Ob-39020
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: Iskra računalniki, d.o.o., je doba-
vil predmetne računalnike za katere še ve-
dno velja 40 msečna garancija za brezhi-
bno tehnično delovanje in je v tem obdobju
edini upravičen posegati v to opremo.

3. Datum izbire: 18. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba je realna in sprejemljiva
glede na dejanske tržne cene in usposob-
ljenost ponudnika za dobavo predmetne
programske opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra računalniki, d.o.o., Tr-
žaška 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja na treh računalnikih s
CD-RW in zvočniki.

7. Pogodbena vrednost: 158.741 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-05-15/99 Ob-39021
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izvajalec razpolaga z ustreznimi
strokovnimi kadri in je že izdelal informacij-
ski sistem na področju ravnanja z odpadki,
kar je opravil kvalitetno in ga kasneje tudi
dopolnjeval in izboljševal na podlagi naroč-
nikovih navodil.

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Comland, d.o.o., Nade Ov-
čakove 13, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje informacijskega sistema na
področju ravnanja z odpadki.

7. Pogodbena vrednost: aneks k pogod-
bi v vrednosti 900.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-05-18/99 Ob-39022
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: izvajalec razpolaga z us-
treznimi strokovnimi kadri in je že izdelal
računalniški program za obračunavanje
takse za obremenjevanje vode direktnim
zavezancem in vodnih povračil, kar je
opravil kvalitetno in ga kasneje tudi dopol-
njeval in izboljševal na podlagi naročniko-
vih naročil.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tendo, d.o.o., Plečnikova
5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniškega programa
za obračunavanje takse za obremenje-
vanje vode direktnim zavezancem in
vodnih povračil.

7. Pogodbena vrednost: aneks k pogod-
bi v vrednosti 1,150.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-05-07/99 Ob-39023
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava

RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izvajalec razpolaga z ustreznimi
strokovnimi kadri in je že izdelal podatkovni
bazi nevarnih in drugih odpadkov, kar je
opravil kvalitetno in kasneje ti dve bazi tudi
dopolnjeval in izboljševal na podlagi naroč-
nikovih navodil.

3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Geologija, d.o.o., Idrija, Pre-
šernova 2, Idrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:  po-
datkovni bazi nevarnih in drugih odpad-
kov po Baselski konvenciji – vzdrževa-
nje.

7. Pogodbena vrednost: aneks k pogod-
bi v vrednosti 500.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 40007-43/00 Ob-39024
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava

RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: izvajalec je pooblaščen za pripra-
vo regionalnih razvojnih programov za Po-
mursko regijo ter vpisan v evidenco pri
Agenciji RS za regionalni razvoj.

3. Datum izbire: 19. 10. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Regionalna razvojna agenci-
ja Mura, d.o.o., Lendavska 5a, Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovne podlage v procesu ustano-
vitve KP Goričko.

7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 039-1/00-3115/00 Ob-39203
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Županči-
čeva 3, 1502 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 1. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naroč-
nik se je odločil oddati javno naročilo z ne-
posredno pogodbo brez javnega razpisa na
podlagi prve alineje 1. točke 55. člena za-
kona o javnih naročilih, ker pogodbena vred-
nost ne presega zneska, ki je določen za
posamezno proračunsko obobje v zakonu,
ki ureja izvrševanje proračuna.

3. Datum izbire (datum sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika): 17. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila: varova-
nje izključnih pravic (poseganje v aplikacijo
v garanciji) in cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ascent, sistemske integraci-
je, d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava programskega vmesnika v traja-
nju 20 dni.

7. Pogodbena vrednost: 712.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec nima podiz-
vajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost ponudbe: 712.000 SIT.
11.
12. Številka objave razpisa: javnega raz-

pisa ni bilo.
Ministrstvo za finance

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravki in dopolnitve

Št. 61-01/ 00 Ob-39117
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in

dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti za zdravila, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 102, z dne
10. 11. 2000, Ob-38604, Št. 55-01/00, v
naslednji točki:

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): izjava 11. se pravilno glasi:

11. da ima dovoljenje Urada RS za zdra-
vila pri Ministrstvu za zdravstvo RS za oprav-
ljanje prometa z zdravili, veljavno do konca
leta 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Popravki in dopolnitve

Št. 58-14/00 Ob-39118
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in

dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti za kardiološki medicin-
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ski potrošni material, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 100, z dne 27. 10. 2000,
Ob-37758, Št. 43-14/00, v naslednji točki:

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): doda se naslednja izjava:

12. da je artikel oziroma skupina arti-
klov registrirana pri Uradu RS za zdravi-
la, če to zakon o zdravilih in medicin-
skih pripomočkih predvideva oziroma iz-
javo, da bo pridobil dovoljenje za uvoz
neregistriranih artiklov.

Splošna bolnišnica Maribor

Popravki in dopolnitve

Št. 57-16/00 Ob-39120
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in

dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti za instrumentarij, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 94, z dne
13. 10. 2000, Ob-36942, Št. 41-16/00, v
naslednjih točkah:

4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 12. 2000
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 12. 2000, do
13. ure.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 12. 12. 2000, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 861/00 Ob-38832
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Medvode, Ostrovrhar-
jeva 4, 1215 Medvode, telefaks
01/36-19-293.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Med-
vode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago po na-
slednjih skupinah:

1. skupina: sveže sadje: skupaj 640.000
SIT,

2. skupina: sveža zelenjava: skupaj
290.000 SIT,

3. skupina: zmrznjena zelenjava, sadje:
skupaj 97.000 SIT,

4. skupina: kruh in pekovski izdelki: sku-
paj 2,650.000 SIT,

5. skupina: zmrznjeni polizdelki: skupaj
239.000 SIT,

6. skupina: zmrznjene ribe: skupaj
141.000 SIT,

7. skupina: ostala osnovna živila: skupaj
1,273.000 SIT,

8. skupina: sokovi in sirupi: skupaj
790.000 SIT,

9. skupina: mleko in mlečni izdelki: sku-
paj 1,848.000 SIT,

10. skupina: konzervirana živila: skupaj
520.000 SIT,

11. skupina: testenine: skupaj 113.000
SIT,

12. skupina: krompir-skladiščenje in do-
stava: skupaj 165.000 SIT,

13. skupina: meso in mesni izdelki: sku-
paj 2,200.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 10,966.000 SIT. Na-
ročila se bodo morda oddajala posamično.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Osnovna šola Medvode, Ostro-
vrharjeva 4, 1215 Medvode, tajništvo šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 20. 11. 2000 do
30. 11. 2000, vsak delovni dan od 9. do
11.30. Dvig razpisne dokumentacije jemo-
žen le ob predložitvi potrdila o plačilu stro-
škov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na ŽR OŠ Med-
vode: 50104-603-52672. Na dokazilu o
vplačilu mora biti navedena davčna številka
firme, ki dviguje razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 7. 12. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Medvode,
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 2000 ob 13. uri v Osnovni šoli Med-
vode.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtevana.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji določeni s 40. členom
ZJN, odzivni čas, plačilni rok, kontrola kvali-
tete in najnižja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Tatjana Arčon, tel. 36-12-727 ali
36-19-290.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Medvode

Št. 579/2000 Ob-38991
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Cerkvenjak, Cerkvenjak 34,
2236 Cerkvenjak, faks 02/70-34-400.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Cer-
kvenjak.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: prehrambeno blago po sku-
pinah:

1. sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava, jajca,
3. ribe,
4. pekovski izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. sokovi, sirupi, čaji,
7. razni prehrambeni izdelki.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
5,290.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Cerkvenjak, Cerkve-
njak 34, 2236 Cerkvenjak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 20. do 30. 11.
2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na ŽR
51850-603-31593.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 12. 2000, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: OŠ Cerkvenjak, Cerkve-
njak 34, 2236 Cerkvenjak.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 2000, ob 13. uri na OŠ Cerkvenjak.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, odzivni
čas, plačilni rok, kontrola kvalitete in najni-
žja cena.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Jakob Matjašič, ravnatelj, tel.
02/70-34-400 ali 70-34-102.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola Cerkvenjak

Javni razpisi

Popravek

V objavi ponovnega javnega natečaja za
podelitev koncesije za opravljanje storitev
pomoči na domu, naročnika Občine Grosu-
plje, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 102
z dne 10. 11. 2000, Ob-38483, se datuma
v 11. in 13. točki popravita, tako da se
pravilno glasita:

11. Rok za prijavo na natečaj: do
30. 11. 2000.

13. Rok za izbiro med ponudbami je
15. 12. 2000.

Uredništvo

Popravek

Ob-38912
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

ska shema Posavje, pravilnika delovanja Ga-
rancijske sheme Posavje ter sklepa nadzor-
nega sveta Garancijske sheme Posavje ob-
javlja Regijski pospeševalni center Posavje,
Zavod; Garancijska shema Posavje (v nada-
ljevanju: RPCP GS) v sodelovanju z banka-
mi podpisnicami pogodbe o medsebojnem
sodelovanju pri kreditiranju malega gospo-
darstva

popravek
razpisa dolgoročnih posojil in garancij

za dolgoročna posojila za
pospeševanje razvoja malega

gospodarstva na območju Občin
Brežice, Krško in Sevnica,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
36-37 z dne 5. 5. 2000, stran 3554 in
3555.

Pogoji pod točko 2.1: dolgoročna poso-
jila se spremenijo, in sicer:

– višina posojila: najmanj 1,000.000 SIT
do največ 10,000.000 SIT,

– potrebni lastni viri: najmanj 30% glede
na celotno investicijo,

– obrestna mera posojila:TOM + 1,5 %
letno,

– stroški posojila: 0,5% od zneska odo-
brenega posojila enkratno (najmanj 15.000
SIT),

– odplačilna doba posojila: do 5 let (z
možnostjo polletnega moratorija),
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– zavarovanje posojila:
– prosilec lahko zavaruje prejeto posoji-

lo z garancijo RPCP GS v višini 50% odo-
brenega posojila s pripadki in najmanj 50%
s pripadki v skladu s pogoji banke ali

– 100% v skladu s pogoji banke.
Regijski pospeševalni center Posavje,

Zavod Garancijska shema Posavje

Popravek

Ob-38998
Regionalni center za razvoj d.o.o., Ga-

rancijska shema (v nadaljevanju: GS), Ce-
sta zmage 35b, Zagorje ob Savi v sodelova-
nju z Banko Zasavje, d.d. Trbovlje, bančno
skupino NLB objavlja

popravek razpisa
za dolgoročne kredite ter garancije za

dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v Občini Zagorje,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
11-12 z dne 11. 2. 2000 in spremenjen s
popravkom, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 26 z dne 24. 3. 2000.

1. Spremeni se naslov razpisa, ki se na
novo glasi: razpis za dolgoročne kredite
ter garancije za dolgoročne kredite za
projekte gospodarstva v Občinah Hra-
stnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in
Zagorje ob Savi.

2. Spremeni se besedilo druge točke
razpisa in se na novo glasi:

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A. Krediti za razvoj gospodarstva v Obči-

nah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbov-
lje in Zagorje ob Savi.

Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-
ni od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.

Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.

Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.

Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 3,8% + TOM,
– od 4 do 10 let: 4,5% + TOM,
– od 11 do 15 let: 5% + TOM.
Prosilec mora imeti med viri financiranja

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garanci-

jo GS in v skladu s pogoji banke.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih

delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo

omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpira-
la v lokalnem okolju oziroma, da se bo
dejavnost odvijala v Občinah Hrastnik, La-
ško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob
Savi.

Za kredite višje od 10,000.000 SIT bo
poleg predpisane vloge za kredit in garanci-
jo potrebno predložiti investicijski načrt, za
kredite nižje od 10,000.000 SIT je predpi-
sana le vloga za kredit in garancijo.

B. Krediti za razvoj gospodarstva v Obči-
nah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbov-
lje in Zagorje ob Savi s prezaposlitvijo de-
lavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih na
Zavodu za zaposlovanje.

Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-
ni od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.

Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.

Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.

Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 3,6% + TOM,
– od 4 do 10 let: 4% + TOM,
– od 11 do 15 let: 4,5% + TOM.
Prosilec mora imeti med viri financiranja

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garanci-

jo GS in v skladu s pogoji banke.
Ko investitor prezaposli delavca RZVZ in

dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca, da
je zaposlitev za nedoločen čas, se kredito-
jemalcu prizna premija v višini 868.000 to-
larjev oziroma v večkratniku glede na število
prezaposlitev. Kreditojemalec mora pred
podpisom pogodbe o premiji izročiti poleg
M1/M2 obrazca tudi izjavo, da v zadnjih
dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev
ter izjavo o številu zaposlenih. V primeru, da
ni mogoče prezaposliti delavca RZVZ zaradi
kvalifikacijske neustreznosti teh delavcev,
in kreditojemalec zaposli brezposelno ose-
bo, ki je na čakalni listi na Uradih za delo
Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško
najmanj tri mesece, se kreditojemalcu priz-
na premija v višini 434.000 tolarjev oziroma
v večkratniku glede na število prezaposli-
tev. Realizacija zaposlitve za nedoločen čas
se dokaže z M1/M2 obrazcem. Po poteku
dveh let od podpisa pogodbe o premiji mo-
ra biti število zaposlenih delavcev pri inve-
stitorju večje oziroma najmanj tolikšno, kot
je bilo na dan podpisa pogodbe. Skupna
višina vseh premij, ki jih lahko uveljavlja pre-
jemnik kredita, ne sme preseči 5% vredno-
sti kredita v primeru zaposlovanja brezpo-
selnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zapo-
slovanje oziroma 10% vrednosti prejetega
kredita v primeru zaposlovanja presežnih de-
lavcev RZVZ.

Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejav-
nost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Liti-
ja, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Za kredite višje od 10,000.000 SIT bo
poleg predpisane vloge za kredit in garanci-
jo potrebno predložiti investicijski načrt, za
kredite nižje od 10.000.000 SIT je predpi-
sana le vloga za kredit in garancijo.

3. Spremeni se besedilo četrte točke
razpisa in se na novo glasi:

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejav-
nosti oziroma poslovno enoto na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Tr-
bovlje in Zagorje ob Savi.

Regionalni center za razvoj d.o.o.

Ob-39125
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ures-
ničevanju ukrepov o finančni, tehnični in dru-

gih oblikah sodelovanja (Uradni list RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) ter 117. in 118. člena
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov, objavlja Republika Slo-
venija, Ministrstvo za okolje in prostor

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za

vzpostavitev sistema monitoringa
onesnaženja- druga faza

Nabavo opreme financira Evropska sku-
pnost iz sredstev Phare v okviru Nacional-
nega programa za Slovenijo 1999, projekt
št. SL-9907.01./I.02.1

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare v Centralni in Vzhodni Evro-
pi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh dr-
žav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme v 3

sklopih za Hidrometeorološki zavod RS, Voj-
kova 1b, Ljubljana, ki je namenjena izbo-
ljšanju obstoječe laboratorijske opreme in
mreže avtomatskih postaj na področju ka-
kovosti voda v Sloveniji.

Nabava in instalacija opreme obsega:
– sklop 1: oprema za mrežo avtomat-

skih postaj za merjenje kakovosti vode,
– sklop 2: oprema za analitski laboratorij,
– sklop 3: strojna in programska opre-

ma za komunikacije in baze podatkov.
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v

celoti ali za posamezni sklop. Ponudba mo-
ra popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.

Opremo je potrebno dobaviti v roku 150
dni po podpisu pogodbe za vse sklope.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe ob-
sega razpisanega blaga za 20% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu, za
sklop 1 in sklop 3 (le točki 3.2.1 in 3.2.2).

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročila.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angle-

škem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predraču-

na;
5. splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave

blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada Pha-
re, skupaj z osnutkom pogodbe, so prilože-
ni le v informacijo).



Stran 10144 / Št. 105 / 17. 11. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:

– Hidrometeorološki zavod RS, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1
436 2784, faks +386 1 436 1713, kon-
taktna oseba: Mojca Dobnikar Tehovnik;

– Delegacija Evropske komisije v RS, Trg
Republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386 1 425 1303, faks +386 1 425 2085

– in v informacijskih pisarnah Evropske
komisije v vseh 15 državah EU.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pri-
speti priporočeno na zgoraj omenjene na-
slove najkasneje štiri tedne od dneva obja-
ve tega obvestila v Uradnem listu.

4. Informativni sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativ-

ni sestanek 15. 12. 2000 ob 12. uri po
lokalnem času na Hidrometeorološkem za-
vodu, Vojkova 1b, Ljubljana, Slovenija.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 8. 1. 2001 do 11.
ure po lokalnem času na naslov: Hidrome-
teorološki zavod RS, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno :
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for Environmental Licensing Mo-
nitoring and Enforcement – Phase Two” in
“Not to be opened before the opening ses-
sion” in “Ne odpiraj pred uradnim odpira-
njem ponudb”.

Odpiranje ponudb bo javno dne 8. 1.
2001 ob 12. uri po lokalnem času na Hi-
drometeorološkem zavodu, Vojkova 1b,
Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-39126
In accordance with Regulation on ratifi-

cation of the Framework Agreement be-
tween the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93) and referring to Law on
Public Procurement, section 9, paragraph
1 of Article 55 (OG RS 24/97) and accord-
ing to the Articles 117 and 118 of the Euro-
pean Union Regulations and Procedures of
Public Tender Performed, the Republic of
Slovenia, the Ministry of Environment and
Spatial Planning issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for

Environmental Licensing Monitoring
and Enforcement – Phase Two

Supply of equipment is financed by the
European Commission from Phare funds in
the framework of the National Programme
for Slovenia 1999, project No
SL-9907.01./I.02.1.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the
Phare programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer

to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment in 3 Lots
for Hydrometeorological Institute of Slove-
nia, Vojkova 1b, Ljubljana, for upgrading on
the field and laboratory equipment in the
existing water quality network in Slovenia.

The supply and installation of the equip-
ment includes:

– Lot 1: Water Quality Monitoring Net-
work,

–Lot 2: Analytical Laboratory Equipment,
–Lot 3: Communication and Database

Hardware and Software.
Any Tenderer may tender for one or sev-

eral Lots, but only whole Lot(s) and not a
part there-off. The supplies tendered must
fully conform with the descriptions set out in
the Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.

The supplies must be delivered within
150 days after the contract is signed for all
Lots.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 20% units less or more than the
quantities of goods indicated in appended
Schedule of Prices for Lot 1 and Lot 3
(items 3.2.1 and 3.2.2) only.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts;
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts;
3. Technical Specifications;
4. Schedule of Prices;
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts
(General Conditions for Supply Con-

tracts financed from Phare Funds and Con-
tract  Form are attached for information
only).

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing addresses:

– Hydrometeorological Institute of
Slovenia, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
Slovenia, fax: +386 1 436 2784 tel: +386
1 436 1713, contact, Person: Ms. Mojca
Dobnikar Tehovnik,

– Delegation of EC in RS, Trg Republike
3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +386 1
425 1303, Fax +386 1 425 2085,

– and in Information Offices of Europe-
an Commission in 15 member states.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned addresses at the latest

four weeks after publication of this an-
nouncement in the Official Gazette at the
latest.

4. Clarification meeting
A clarification meeting for all lots will be

held on 15th December 2000, at 12 a.m.
local time at the Hydrometeorological Insti-
tute of the RS, Vojkova 1b, Ljubljana, Slov-
enia.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on 8th January 2001, at
11 a.m. local time, at: Hydrometeorological
Institute of Slovenia, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, Slovenia.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to Tender No. 1 for Supply of
Equipment for Environmental Licensing
Monitoring and Enforcement – Phase Two”
and “Not to be opened before the opening
session” and “Ne odpiraj pred uradnim
odpiranjem ponudb”.

The tenders will be opened in public
session on 8th January 2001, at 12 a.m.
local time at the same address. Only one
Tenderer´s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.

The Republic of Slovenia
The Ministry of Environment and

Spatial Planning

Ob-39133
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni, te-
hnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 2. členom zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske skupnosti za izvedbo javnih razpi-
sov objavljajo Občine Bovec, Kobarid in Tol-
min

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

čistilne naprave in kanalizacije
(Bovec, Kobarid in Most na Soči)
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare, v okviru nacionalne-
ga Phare programa 1999, projekt št.
SL-9907.01/I.01.2. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izgradnja čistilne na-

prave Bovec (LOT 1), čistilne naprave Ko-
barid (LOT 2) in kanalskega sistema Most
na Soči (LOT 3). Ponudnik lahko ponudi le
vse tri LOT-e skupaj. Izbran bo en sam izva-
jalec za vse tri LOT-e, ki bo z naročniki
sklenil vse tri pogodbe.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 12 mese-
cev, vendar ne kasneje kot do 31. 3. 2002.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe
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Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration Internationale des Ingenieurs-Con-
seils, Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v posamez-
nih letih 1997, 1998 in 1999 mora znašati
najmanj 9,910.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 3 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po na-
ravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi
deli;

– dostop do kreditne linije v višini naj-
manj 1,240.000 EUR.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3 % od ponudbene vrednosti
brez davkov v EUR ali v protivrednosti v SIT
ali v katerikoli tuji konvertibilni valuti. Veljav-
nost bančne garancije mora biti najmanj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:
E-NET d.o.o., Ambrožev trg 5, 1000 Ljublja-
na, po vplačilu nevračljivega zneska 500
EUR v protivrednosti v SIT ali v katerikoli tuji
konvertibilni valuti na žiro račun št.
50101-601-14695 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana, št.
50100-620-133-27620-57116/4, SWIFT
LJBASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo čistilne napra-
ve in kanalizacije (Bovec, Kobarid in Most
na Soči)”. Za vplačila je merodajen prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan obja-
ve razpisa v Ur. l. RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija bo na voljo od 21. 11. 2000 dalje. Za
vse dodatne informacije je pooblaščen Jorg
Hodalič, telefon: 01/439 99 90, faks:
01/472 92 86, e-pošta: e-net.jorg@si-
ol.net. Za zainteresirane ponudnike bodo
organizirani informativni sestanki z ogledi lo-
kacij gradbišč na dan določen v razpisni
dokumentaciji na naslovu: Komunala Tol-
min Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pri-

speti do 15. 1. 2001 do 9. ure po lokalnem
času v vložišče na naslov: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana. Ovojnice morajo
biti zaprte in jasno označene: “Do not open
– for Tender Waste Water Treatment Plants
and Sewage Systems (Bovec, Kobarid and
Most na Soči), No SL – 9907.01/I.01.2” in
”Ne odpiraj – ponudba na razpis Čistilne
naprave in kanalizacije Bovec, Kobarid in
Most na Soči, št. SL – 9907.01/I.01.2”.
Odpiranje ponudb bo javno isti dan na istem
naslovu ob 10. uri po lokalnem času. Pri

odpiranju ponudb lahko sodeluje en pred-
stavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim
pooblastilom.

Občina Bovec
Občina Kobarid in

Občina Tolmin

Ob-39134
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law, article 2 (OG RS 39/00) and accord-
ing to Articles 117 118 of the European
Union Regulations and Procedures of Pub-
lic Tender Performed Municipalities of
Bovec, Kobarid and Tolmin announce

Invitation to Tender
for the project Waste Water Treatment

Plants And Sewage Systems
(Bovec, Kobarid and Most na Soči)
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from Phare funds in the
framework of Phare 1999 National Pro-
gramme, Project No. SL-9907.01/I.01.2.
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of Member States
of the European Union and of beneficiary
countries of the PHARE programme. Sup-
plies of materials and equipment offered
must also originate from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for the construc-
tion of the WWTP Bovec (LOT 1), WWTP
Kobarid (LOT 2) and sewage system Most
na Soči (LOT 3). A Tenderer may bid for
only all three LOTS together. Only one Con-
tractor will be awarded all three contracts,
one for each LOT.

In the case Tenders value exceeds availa-
ble funds, the Employer reserves the right to
reduce parts of tender works. The Works shall
start 28 days after signing of the Contract and
shall be finalised within 12 months, and in any
case no later than by 31st March 2002.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils, Conditions of Contract
for Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum quali-
fying criteria including, but not limited to:

– individual annual turnover in construc-
tion works for each of the years 1997, 1998
and 1999 should amount to or exceed EUR
9,910.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 3 years;

– access to credit facilities should
amount to or exceed 1.240.000,00 EUR

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3 % of the
Tender Price without taxes in EUR or either
the respective SIT or any other foreign con-
vertible currency equivalent. This Guaran-
tee shall remain in force for at least 120
days from the date of thr Opening Session..

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address:
E-NET d.o.o., Ambrožev trg 5, 1000 Ljublja-
na, upon payment of nonrefundable fee of
500,00 EUR in SIT or any other foreign
convertible currency equivalent to the ac-
count No. 50101-601-14695 (for pay-
ments in SIT) or to the bank account No.
50100-620-133-27620-57116/4, SWIFT
LJBASI2X at Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana (for payments in foreign curren-
cy), with the notice “For Tender Dossier
Waste Water Treatment Plants and Sewage
Systems (Bovec, Kobarid and Most na
Soči)”. The payments are to be made con-
verted as to the selling exchange rate of the
Bank of Slovenia valid on the day of the
announcement in the OG RS.

Only tenderers having purchased the
Tender Dossier will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are availa-
ble from 21st November 2000. For all addi-
tional information the responsible person is
Mr. Jorg Hodalič, phone: +386 1 439 99
90, fax: +386 1 472 92 86, e-mail:
e-net.jorg@siol.net. A Clarification meeting
and a Site visit for prospective Tenderers
will be organised at the date defined in the
Tender Documents.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English lan-

guage must be delivered by latest on
15th January 2001 by 09:00 hrs local time
to the incoming mail registration room at the
address: Republic of Slovenia, Ministry of
Environment and Spatial Planning, Dunajs-
ka 48, 1000 Ljubljana. The sealed enve-
lope has to be marked “Do not open – for
Tender Waste Water Treatment Plants and
Sewage Systems (Bovec, Kobarid and Most
na Soči), No SL – 9907.01/I.01.2” and
”Ne odpiraj – ponudba na razpis Čistilne
naprave in kanalizacije Bovec, Kobarid in
Most na Soči, št. SL – 9907.01/I.01.2”.
The opening of bids will be public on the
same day at 10:00 hrs local time at the
same address. At the opening session one
representative of each Tenderer submitting
the power of attorney may participate.

Municipality of Bovec
Municipality of Kobarid and

Municipality of Tolmin

Ob-38833
Upravni odbor Znaka kakovosti v gradi-

teljstvu pod pokroviteljstvom Gospodarske
zbornice Slovenije in v sodelovanju z izvajal-
cem projekta Gradbenim inštitutom ZRMK,
d.d., objavlja

javni razpis št. 1/2001
za podelitev Znakov kakovosti v

graditeljstvu 2001
Razpisana področja ocenjevanja so:
1. OKN 2001 – okna, vključno z balkon-

skimi vrati in panoramskimi stenami,
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2. NVR 2001 – notranja vrata – vrata v
stanovanju in drugih bivalnih prostorih,

3. ZIB 2001 – zidni blok za konstrukcij-
sko gradnjo zidov,

4. DPG 2001 – dobava plinskih grelni-
kov ter z dobavo povezanega servisiranja
plinskih grelnikov,

5. SSF 2001 – sprejemniki sončne
energije za pripravo tople sanitarne vode,
ogrevanje zgradb ali ogrevanje bazenske
vode,

6. HT 2001 – hranilniki toplote za shra-
njevanje tople sanitarne vode, segrete s po-
močjo sprejemnikov sončne energije,

7. KAC 2001 – sistemi kanalizacijskih
cevi,

8. SKR 2001 – strešne kritine za pokri-
vanje poševnih streh,

9. TLPL 2001 – betonski tlakovci in plo-
šče za polaganje zunanjih pohodnih in po-
voznih površin,

10. NK 2001 – plošče, kocke in drugi
oblikovalci iz naravnega kamna za polaga-
nje zunanjih pohodnih površin,

11. BRB 2001 – betonski robniki.
Razpisni pogoji in roki za prijavo
Prijavljeni proizvodi oziroma storitve mo-

rajo biti slovenskega porekla. Prijavitelj je
proizvajalec oziroma izvajalec, ki je za oprav-
ljanje dejavnosti registriran v Republiki Slo-
veniji. Razpisno dokumentacijo lahko po-
tencialni prijavitelji naročijo oziroma dvigne-
jo pri izvajalcu projekta, Gradbenem inštitu-
tu ZRMK, d.d., do petka, 8. decembra
2000, ki je za en predmet ocenjevanja brez-
plačna, za vsak nadaljnji predmet ocenjeva-
nja pa se krije stroške posamezne doku-
mentacije 5.000 SIT + DDV.

Informacije:
– Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Dunaj-

ska 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-88-543
(Sonja Lombergar), faks 01/56-82-246,
e-pošta: zkg@gi-zrmk.si,

– internet: http://www.gi-zrmk.si/zkg/,
– po predhodnem dogovoru se lahko

razpisno dokumentacijo dvigne tudi v GI
ZRMK – Gradbenem centru Slovenije, Di-
mičeva 9, vsak dan od 9. do 17. ure, sobo-
ta od 8. do 12. ure.

Podelitev
Najboljšim bodo Znaki kakovosti v gradi-

teljstvu podeljeni na 14. mednarodnem sej-
mu gradbeništva in gradbenih materialov –
MEGRA 2001, aprila 2001 v Gornji Radgo-
ni, v organizaciji Pomurskega sejma, d.d.
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana

Ob-38909
Na podlagi poslovnega načrta Garancij-

skega sklada za Pomurje in Pravilnika o po-
slovanju in plasmaju sredstev Razvojnega
sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje,
Odranci in Turnišče, objavljata RRA Mura,
d.o.o., Murska Sobota, Garancijski sklad
za Pomurje in Razvojni sklad Lendava, v
sodelovanju s Pomursko banko, d.d., Mur-
ska Sobota, bančna skupina NLB, Murska
Sobota

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
namenjene pospeševanju razvoja

podjetništva na območju občin
Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci,
Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
45,000.000 SIT. Kreditojemalec lahko za-
prosi tudi za poroštvo pri RRA Mura Garan-
cijski sklad za Pomurje v višini 50–70%,
vendar garancija ne more presegati
5,000.000 SIT.

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Krediti
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.

– Obrestna mera za kredite znaša TOM
+ 2,5%.

– Doba vračanja kredita je do največ 5
let, vključno z možnim največ enoletnim mo-
ratorijem na odplačilo glavnice.

2.2. Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita.

– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RRA Mura GS za Pomurje s poroki na pod-
lagi notarskega sporazuma.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Kredit in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-

nih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zem-

ljišč.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje kri-
terije:

– gospodarske družbe, ki so v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) uvršče-
ne med majhna podjetja;

– samostojni podjetniki posamezniki;
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko

dejavnost kot pretežno dejavnost in se do-
datno ukvarjajo z dopolnilno ali dodatno de-
javnostjo;

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci,
Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana;

– med viri financiranja imajo zagotovlje-
nih 30% lastnih sredstev;

– v primeru zavarovanja kredita z garan-
cijo, morajo imeti status člana Garancijske-
ga sklada za Pomurje.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Prednost pri dodeljevanju kreditov bodo
imeli prosilci, katerih projekti poleg pogo-
jev, ki jih zahteva banka, izpolnjujejo še ve-
čino od sledečih kriterijev:

– sovpadanje projekta z občinskimi raz-
vojnimi programi,

– multiplikativni vpliv projekta na razvoj
občine,

– rizičnost projekta,
– dobra boniteta.
6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in

garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-

rancije je razvidna iz “Obrazca Investicijski
krediti – Garancije – vloga”, ki ga prosilci
dobijo na naslednjih mestih:

– Razvojni sklad Lendava, telefon:
02/578-93-60,

– RRA Mura, d.o.o., Murska Sobota, te-
lefon: 02/536-14-67.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se
oddajo na sedežu Razvojnega sklada Len-
dava, Partizanska ulica 9, Lendava ali poš-
ljejo po pošti.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt do porabe sred-

stev. Popolne vloge, prispele do desetega
v mesecu, bodo obravnavane do konca te-
kočega meseca.

8. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obrav-

navala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 45

dneh od obravnavane na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokon-

čen.
9. Ostale informacije
Vse ostale informacije dobijo prosilci na

mestih, ki so navedene pod 6. točko.
Regionalna razvojna

agencija Mura, d.o.o., Murska Sobota,
Garancijski sklad za Pomurje in

Razvojni sklad Lendava

Ob-38878
Komisija za oddajanje poslovnih prosto-

rov Občine Brežice v skladu s pravilnikom o
oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.
l. RS, št. 69/93 ) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v

najem
Oddajajo se v najem naslednji poslovni

prostori v Brežicah:
– Cesta prvih borcev 11 v skupni površi-

ni 20 m2, v podstrešju s souporabo pred-
prostora in sanitarij. Prostor je primeren za
pisarno.

– Cesta prvih borcev 15 v skupni izmeri
243,24 m2, v pritličju in I. nadstropju. Pro-
stor je primeren za trgovino.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potre-
be svoje dejavnosti in na lastne stroške iz-
vede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z odlo-
kom o določanju najemnin v Občini Brežice.

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddel-
ku za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 25, vsak dan od 8.
do14. ure ali po telefonu 07/499-15-14.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – Komi-
sija za oddajnje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju
o oddaji poslovnih prostorov v najem ne
upošteva.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz so-
dnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje de-
javnosti, dokazilo o finančnem stanju prosil-
ca in potrdilo o stalnem bivališču.
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O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice

Št. 1017/2000 Ob-38893
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) Občina Brezovi-
ca objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2001, ki jih

bo v letu 2001 Občina Brezovica
sofinancirala iz občinskega proračuna

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov v Občini Brez-
ovica:

– športna društva, klubi in posamezniki,
– vrtci, osnovne šole,
– organizacije, ki so registrirane za

opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.

II. V letu 2001 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine:
– športni program Zlati sonček,
– program »Naučimo se plavati«,
– šolska športna tekmovanja,
– program redne vadbe;
2. Vrhunski in tekmovalni šport:
– programi nadarjenih otrok in mladine v

individualnih in kolektivnih športnih pano-
gah, ki imajo značaj redne vadbe,

– programi ekip, ki tekmujejo v državnih
ligah,

– programi skupin v športnih društvih, ki
redno vadijo in se udeležujejo tekmovanj na
nižjih nivojih,

– program športnikov mednarodnega in
svetovnega razreda;

3. Športna rekreacija odraslih:
– program za izvajanje športne rekreaci-

je v športnih društvih,
– rekreativna tekmovanja na ravni občine,
– vzdrževanje objektov, ki so namenjeni

športnorekreativni dejavnosti;
4. Program športa za vse:
– organizacija občinskih športnih prire-

ditev.
III. Program mora biti finančno ovredno-

ten in navedeni viri sofinanciranja.
IV. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa s predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom.

V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v občini.

VI. Rok za prijavo programov je 20. 12.
2000.

VII. Programe pošljite na naslov: Občina
Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovi-
ca, s pripisom: Javni razpis – Šport 2001.

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe po sprejemu občinskega proraču-
na za leto 2001.

Občina Brezovica

Ob-38879
Na podlagi 13. člena odloka o podelitvi

koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja lokalnih občin-
skih lokalnih cest v Občini Črenšovci (Ur. l.
RS, št. 100/00), objavlja Občina Črenšovci

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega

vzdrževanja občinskih lokalnih cest v
Občini Črenšovci

1. Koncendent: Občina Črenšovci, Prek-
murske čete 20, 9232 Črenšovci.

2. Predmet razpisa: koncesija za oprav-
ljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih lokalnih cest v Občini
Črenšovci.

3. Območje koncesije: Občina Črenšov-
ci.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba se bo sklenila za določen čas za
dobo 5 let.

5. Prijava na razpis: ponudba na javni
razpis mora vsebovati sestavine iz odloka o
podelitvi koncesije za opravljanje gospodar-
ske javne službe rednega vzdrževanja lokal-
nih občinskih lokalnih cest v Občini Čren-
šovci (Ur. l. RS, št. 100/00) in razpisne
dokumentacije.

6. Pogoji oziroma merila za izbiro kon-
cesionarja: pogoji in merila so podrobneje
določene v razpisni dokumentaciji.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena 90%,
– reference 10%.
7. Ponudbo za vso ustrezno dokumen-

tacijo z oznako »Ne odpiraj - javni razpis za
opravljanje gospodarske javne službe re-
dnega vzdrževanja občinskih lokalnih cest v
Občini Črenšovci«, je potrebno dostaviti do
8. 12. 2000 do 12. ure na naslov: Občina
Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci.

8. Postopek javnega razpisa vodi stro-
kovna komisija za izvedbo javnega razpisa
in presojo ponudb, ki jo imenuje župan.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 2000 ob
13. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cendent najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

11. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Upravi Občine
Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci, vsak dan od dneva razpisa do 5.
12. 20000, od 8. do 13. ure.

12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Upravi Občine
Črenšovci (Stanko Lebar), tel.
02/573-71-50.

Občina Črenšovci

Ob-39005
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena pravilnika o
vrednotenju športnih programov v Občini Kr-
ško (Ur. l. RS, št. 40/99) in 3. člena pravil-
nika o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o vrednotenju športnih programov v Ob-
čini Krško (Ur. l. RS, št. 101/99), objavlja
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Krško za leto 2001
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. športne zveze,

3. vrtci, osnovne in srednje šole,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so

registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-

dniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,

razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,

2. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
3. da imajo organizirano vadbo, v katero

je vključeno odgovarjajoče število športni-
kov,

4. da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

5. da imajo zagotovljeno vadbo najmanj
35 tednov v letu,

6. da dostavijo občini podatke o član-
stvu, poročilo o realizaciji programov v pre-
teklem letu, plan dejavnosti in poročilo o
doseženih rezultatih.

III. V letu 2001 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine:
– Interesno športno vzgojo otrok in mla-

dine:
– v starosti do 7 let: 40 urni program

redne vadbe,
– v starosti 7 do 15 let: 80 urni pro-

gram redne vadbe,
– v starosti 16 do 19 let: 80 urni pro-

gram redne vadbe,
– dejavnosti v okriu programa “Zlati son-

ček”, “Morski konjiček”, “Ciciban planinec”
in “Naučimo se plavati”,

– interesno športno vzgojo šoloobvez-
nih otrok v šolskih športnih društvih, ki ima-
jo značaj redne vadbe, zlasti dejavnosti v
okviru programa športne značke, “Zlati son-
ček”, tečaje plavanja, “Krpan” in organizaci-
jo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj naj-
manj na občinski ravni.

2. Šport mladih, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport, ki ima značaj rednega
športnega treniranja: dogovorjene progra-
me individualnih in kolektivnih športnih pa-
nog.

3. Športno rekreativna dejavnost:
– redna vadba,
– množične športno rekreativne akcije.
4. Kakovostni in vrhunski šport:
– redna vadba,
– uvrstitev v pretekli tekmovalni sezoni,
– število doma vzgojenih športnikov,
– športni dodatek,
– priprave statusnih športnikov,
– udeležbe na svetovnih, evropskih pr-

venstvih in olimpijskih igrah,
– stimulativno nagrajevanje trenerjev.
5. Šport invalidov:
– redna vadba.
6. Program skupnih nalog:
– izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnega kadra, ki deluje v športnih
društvih.

IV. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Krško in pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o vre-
dnotenju športnih programov v Občini Kr-
ško.

V. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: rok za prijavo programov je 15
dni po objavi tega razpisa. Prijave pošljite v
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zaprti kuverti na naslov: Občina Krško, Ce-
sta krških žrtev 14, 8270 Krško, s pripisom
“javni razpis – šport”. Enotne obrazce za
prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo do-
bite na Oddelku za družbene dejavnosti Ob-
čine Krško, CKŽ 14, v sobi št. 203 Zdravko
Pilipovič ali pri tajniku komisije Oskarju Ko-
vaču, Športna zveza Krško, Cesta 4. julija
58, tel. 0608/49-26-165.

VI. Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležen-
cev, krajem izvajanja programa in urnikom.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
pošljejo tudi fotokopijo odločbe o registra-
ciji.

VII. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajal-
ci prejeli v 30 dneh po poteku roka za od-
dajo prijav.

VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe o sofinanciranju športnih programov.

Občina Krško

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-38907
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.
Prodajalec: Hoja Mobiles, d.d., Pristava

16a, 1355 Polhov Gradec.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 850.000 SIT po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d.  namenjena obstoječim delničar-
jem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Zavarovalnica Triglav d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-38858
Direktor družbe Iskra SSD – servisno

storitvene dejavnosti, d.o.o., Kranj, Ljubljan-
ska cesta 24/a, vpisana v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Kranju, pod vložno

številko 1/00346/00 z osnovnim kapita-
lom 470,254.000 SIT, matična številka dru-
žbe 5284422, objavljam v skladu s 454.
členom ZGD na seji skupščine dne 15. 12.
1999 sprejeti

sklep

Osnovni kapital družbe Iskra SSD,
d.o.o., se zmanjša za 70,000.000 SIT sku-
paj z revalorizacijo po TOM od dneva skup-
ščine do izplačila.

Upnike družbe Iskra SSD, d.o.o., kate-
rih terjatve so nastale do dneva te objave v
skladu s 454. členom ZGD, pozivamo, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Iskra SSD, d.o.o.,
Damijan Zore

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu skupščine družbe Iskra, d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana, objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38568, stran 9815, se besedilo 5. toč-
ke popravi in se v celoti pravilno glasi:

5. Odobreni kapital družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejema na-
slednji sklep:

“Spremeni se drugi odstavek, 2. sta-
vek 19. člena statuta družbe tako, da se
glasi: ‘Največje dovoljeno povečanje osnov-
nega kapitala družbe na podlagi odobrene-
ga kapitala v nominalni vrednosti znaša
800,000.000 (osemstomilijonov) SIT.’”

Uredništvo

Dopolnitev

Ob-39194
Na podlagi 288. člena ZGD uprava druž-

be Magneti Plus, d.d., obvešča delničarje,
da je dal delničar Dušan Jevnikar naslednji
predlog za dopolnitev dnevnega reda 5. re-
dne skupščine, ki bo 11. 12. 2000 s toč-
ko, ki se glasi:

9. Spremembe statuta družbe.
Predlog sprememb statuta družbe s či-

stopisom statuta bo delničarjem na vpogled
v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Steg-
ne 37, vse delovne dni od 8. do 12. ure.

Vabilo za skupščino družbe navaja spre-
membe statuta, ki pa niso uvrščene v dnev-
ni red.

Zato se uprava strinja s predlagano do-
polnitvojo dnevnega reda skupščine.

Magneti Plus, d.d., Ljubljana
direktor podjetja

Albert Erman, univ. dipl. inž.

Ob-39132
V skladu s  27., 47. in 80. členom Statu-

ta družbe in 286. in 287. členom ZGD,
Uprava družbe Rogaška Crystal, Družba po-
oblaščenka, d.d., Rogaška Slatina, Ulica tal-
cev 1,

objavlja
dopolnitev dnevnega reda

2. skupščine,
ki je sklicana za 7. 12. 2000 na sedežu

družbe v Rogaški Slatini, Ulica talcev 1, v
prostorih Steklarskega hrama.

Dnevni red se dopolni z novo 9. točko
dnevnega reda, ki glasi:

9. Sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic.

Predlog sklepa uprave: oblikuje se sklad
lastnih delnic na osnovi 240. člena ZGD.
Vir za oblikovanje sklada lastnih delnic je
vplačan presežek kapitala. Družba lahko od-
kupi največ 10% vseh delnic.

Dosedanja 9. točka dnevnega reda po-
stane 10. točka dnevnega reda.

Obrazložitev: Uprava družbe uvršča
predlagan sklep v skladu s 27., 47. in 80.
členom statuta družbe na dnevni red 2.
skupščine, ki bo 7. 12. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe v Rogaški Slatini, Ulica tal-
cev 1, v prostorih Steklarskega hrama.

Rogaška Crystal, d.d.,
Rogaška Slatina,

Družba pooblaščenka, d.d.
uprava

Preklic

Št. 139/2000 Ob-38948
Uprava družbe M club, d.d., obvešča

svoje delničarje, da je zaradi objektivnih
okoliščin, preklicana skupščina delničarjev,
sklicna dne 6. 11. 2000.

Skupščina bo ponovno sklicana dne
22. 12. 2000 ob 15. uri z nespremenjenim
dnevnim redom.

M club, d.d.
uprava

Ob-38948
Na podlagi zakona o gospodarskih dru-

žbah in statuta družbe M club, Tovarna kon-
fekcije, d.d., sklicuje uprava

5. sejo skupščine
družbe M club, d.d., Velenje,

ki bo v petek, 22. 12. 2000 ob 15. uri
na sedežu družbe, v Velenju, na Koroški
37/a in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Tadejo Vasle, za
preštevalca glasov pa Edita Geratič in Alojz
Presker. Ugotovi se, da je na seji navzoč
vabljeni notar Srečko Gabrilo.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo za poslovno leto 1999 v predlo-
ženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave, se
sprejme sklep, da čisti dobiček poslovnega
leta 1999 v višini 474.000 SIT ostane ne-
razporejen.
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5. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz poslovenga leta 1994 in
1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta:

– 1994 v višini 41,780.918,13 SIT s
pripadajočo revalorizacijo v višini
20,689.550 SIT,

– 1995 v višini 20,001.347,17 SIT s
pripadajočo revalorizacijo v višini
7,536.259 SIT na dan 31. 12. 2000 pokri-
va na sledeč način:

– v breme nerazdeljenega dobička iz po-
slovnega leta 1993 v višini 474.022,22 SIT
in pripadajoče revalorizacije v višini
364.433 SIT,

– v breme nerazdeljenga dobička iz po-
slovnega leta 1997 v višini 430.434,28 SIT in
pripadajoče revalorizacije v višini 67.450 SIT.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave, skup-
ščina imenuje za revizorja družbe za poslov-
no leto 2000, revizijsko hišo Boniteta, Druž-
ba za revizijo, podjetniško in poslovno sveto-
vanje, d.o.o., Velenje, Efenkova 61.

7. Imenovanje članice nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za članico nadzornega

sveta se za naslednje mandatno obdobje,
kot predstavnico delavcev v nadzornem sve-
tu, imenuje Vlasta Miklavžina.

8. Predlogi in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, nji-
hovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
družbi pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 19. 12.
2000. Pooblaščenci morajo prijavi za ude-
ležbo priložiti tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da se zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti ter podpisa seznama pri-
sotnih delničarjev, zglasijo na mestu zase-
danja skupščine vsaj pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
obrazloženi v pisni obliki in vloženi na sedež
družbe v roku 7 dni od objave tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljav-
no sklepala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

M club, d.d., Velenje
uprava

Št. 1119 Ob-38794
Nadzorni svet Tiskarne Jože Moškrič,

d.d., Ljubljana, Kajuhova 55, sklicuje v
skladu z določili tretjega odstavka 274. in
283. člena zakona o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93) ter 34. in 35. člena
statuta TJM, d.d.

8. skupščino delniške družbe,

ki bo v četrtek, 14. 12. 2000 ob 14. uri,
v prostorih TJM, d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in

a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske in volilne komi-

sije,
c) imenovanje – pooblastitev notarja za

sestavo notarskega zapisnika.
Predlogi sklepov:
a) za predsednika skupščine se izvoli

Pirc Bojan;
b) v verifikacijsko in volilno komisijo smo

izvolili:
– Turk Majdo (članico),
– Vidmar Fani (članico),
– Samec Jana (predsednika);
c) za sestavo notarskega zapisnika ime-

nujemo – pooblaščamo notarja Bojana Pod-
gorška.

2. Sprememba statuta delniške družbe
TJM, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se čistopis no-
vega besedila statuta TJM, d.d., po predlo-
gu uprave.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi zmanjšanja števi-

la članov nadzornega sveta, se z dnem vpi-
sa sprememb statuta v sodni register, od-
pokličejo vsi štirje člani nadzornega sveta
predstavniki delničarjev.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem vpisa sprememb

statuta v sodni register se izvolijo člani nad-
zornega sveta, predstavniki delničarjev:

– Marjan Šunta,
– Zdravko Malnar.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni

register in imenovanjem novih članov nad-
zornega sveta, dosedanjim članom poteče
mandat v nadzornem svetu TJM, d.d.

Skupščino se seznani, da je svet delav-
cev v nadzorni svet kot svojega predstavni-
ka imenoval:

5. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: z dnem vpisa sprememb
statuta v sodni register, pripada članom nad-
zornega sveta za pripravo in udeležbo na
sejah sejnina v višini 30.000 SIT za člana
nadzornega sveta in 40.000 SIT za predse-
dnika nadzornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be (v tajništvu), vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne pre-
dloge na sedež družbe.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni, delničarji pa bodo o
njih pisno obveščeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki navadnih delnic razreda G sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih za-
stopnikih.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Način glasovanja: osebno oziroma po
pooblaščencu ali zastopniku na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
dvorano, na podlagi osebnega dokumenta.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati priimek in ime ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, šte-
vilo glasov, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa priimek, ime in

naslov pooblaščenca, firmo in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Vsaka delnica daje delničarju en glas,
vsi delničarji pa imajo skupaj 347.325 gla-
sov.

Za vse točke dnevnega reda se glasuje z
dvigom glasovnice.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-
šen, bomo skupščino ponovili isti dan ob
15. uri, v isti dvorani. Takrat bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Alojz Deželak
predsednik uprave

dipl. graf. inž. Drago Krumpak

Ob-38795
Na podlagi 10. člena statuta upravni od-

bor Kulturniške zbornice Slovenije po-
novno sklicuje

2. redno letno skupščino zbornice,

ki bo 30. novembra 2000 ob 13. uri, v
Viteški dvorani Festivala Ljubljana v Ljublja-
ni, Trg francoske revolucije 1 in predlaga
naslednji dnevni red skupščine:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine.

2. Sprejem dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red

skupščine.
3. Poročilo predsednika zbornice o delu

zbornice v letu 1999 in finančnem poslova-
nju.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o delu in finančnem poslovanju
zbornice.

4. Poročilo predsednika nadzornega od-
bora zbornice o delu v letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o delu nadzornega odbora zborni-
ce v letu 1999.

5. Sprejem letnega obračuna za leto
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letni obra-
čun za leto 1999.

6. Sprejem finančnega načrta za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se finančni na-
črt za leto 2000.

7. Obravnava položaja in problemov
zbornice ter sprejem smernic za delo.

8. Razno: vprašanja in pobude članov
zbornice.

Skupščino sestavljajo vsi člani v zborni-
co včlanjenih društev in združenj ter vsi po-
klicni ustvarjalci na področju kulture, ki so
člani zbornice.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu zbornice v Ljubljani, Trg francoske
revolucije 1, vsak delovni dan med 13. in
16. uro.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 4. decembra 2000 ob 13. uri, na istem
kraju.

Kulturniška zbornica Slovenije
upravni odbor
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Ob-38796
Direktor Pooblaščene investicijske druž-

be Krona Senior, d.d., na podlagi zakona
o gospodarskih družbah, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje in
na podlagi 10.4.2. točke statuta poobla-
ščene investicijske družbe krona Senior,
d.d., Ljubljana sklicuje

7. sejo skupščine,

ki bo dne 20. 12. 2000 ob 11. uri  v sejni
dvorani prostorov Mestne občine Ljubljana,
izpostava Vič-Rudnik (bivša občina Vič-Ru-
dnik), Trg MDB 7, Ljubljana Vič Rudnik, 1111
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine Hvale Stanko in preštevalki gla-
sov Anka Bokal in Darja Oven. Seji pri-
sostvuje notarka Nada Kumar.

3. Letno poročilo o poslovanju za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju za leto 1999 z revidiranimi
finančnimi izkazi družbe po predlogu uprave.

4. Pokrivanje izgub izkazanih v obdobju
1996–1999.

Predlog sklepa: izguba izkazana obdobju
1996–1999 v revaloriziranem znesku
2.431,520.144,83 SIT se pokrije iz neraz-
porjenega dobička iz leta 1995 v znesku
67,428.841,19 SIT, iz revalorizacijskega po-
pravka prenesenega čistega dobička v zne-
sku 25,492.630,81 SIT, vplačanega presež-
ka kapitala v znesku 109,545.777,95 SIT, iz
revalorizacijskega popravka vplačanega pre-
sežka kapitala v znesku 17,299.322,15 SIT
in iz revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala v znesku 2,211.753.572,73 SIT.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: spremeni se statut PID

Krona Senior po predlogu.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2000.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2000 se imenuje Podboršek revizijska
hiša, k.d. Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poo-

blaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini skladno s 10.4.2. točko statuta
Pooblaščene investicijske družbe krona Se-
nior, d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
17. 12. 2000. Skladno s 10.1. točko statu-
ta Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior, 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.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost skup-
ščine, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 20. 12. 2000 ob 11.30 na istem me-
stu. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

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.

Krona senior, d.d.,
direktor Jože Tepina

Ob-38797
Uprava družbe LES Trgovina in storitve

d.d., Ptuj, Rogozniška 4, vabi delničarje na

5. sejo skupščine delniške družbe,

ki bo v sredo 20. 12. 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe na Ptuju, Rogozniška 4, ter
predlaga naslednji dnevni red in sprejem
sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti. Seji prisostvuje vabljeni notar
Andrej Šoemen.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednica

skupščine Živana Breznik in dve preštevalki
glasov Silvo Cajnko in Marto Pignar po pred-
logu uprave.

3. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red.
4. Obravnava revizijskega poročila o ra-

čunovodskih izkazih za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo o računovodskih izkazih za leto 1999
po predlogu uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

5. Obravnava predloga za pokrivanje iz-
gube.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za
pokrivanje izgube 789 tisoč SIT iz rezerv in
22.326 tisoč SIT iz revalorizacije kapitala
po predlogu uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji
člani nadzornega sveta in imenujejo novi
člani Zvonko Matijaš, Mišo Škrlić in Drago
Pocajt po predlogu nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe
vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
objave do dneva zasedanja skupščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine predlagajo dopolnitev
dnevnega reda oziorma nasprotne predlo-
ge sklepov. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki. Pooblastilo za zastopanje na skupščini je
potrebno oddati tri dni pred sejo skupščine.
Če skuščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje uro po ugotovi-
tvi nesklepčnosti v istih prostorih. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

LES Trgovina in storitve, d.d., Ptuj
uprava

Ob-38802
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe Ja-

sna turizem, d.d. Kranjska Gora, Vršiška
41, sklicuje uprava družbe

6. redno skupščino delničarjev,

ki bo dne 19. 12. 2000 ob 12. uri v
prostorih družbe v Kranjski Gori, Vršiška 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skup-

ščine se izvolijo:
– predsednik: Janko Gedrih,
– preštevalka glasov: Nevenka Škrilec,
Seji prosostvuje vabljeni notar Stane

Krainer iz Radovljice.
2. Sprejem letnega poročila za l. 1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za l. 1999 po predlogu uprave.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:

1. Skupščina vzame na znanje odstop
članov nadzornega sveta:

– Suzane Žmavc,
– Tine Habjanič,
z 19. 12. 2000.
2. Za člana nadzornega sveta, ki za-

stopata interese delničarjev, se z manda-
tom štirih let izvolita:

– Estela Cetin Turk,
– Andrej Laznik.

4. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so upravičeni do nagrade za delo, in sicer
predsednik 30.000 SIT, namestnik 25.000
SIT in člani 20.000 SIT za sejo neto. Čla-
nom nadzornega sveta pripada tudi povrači-
lo potnih in drugih razumnih stroškov za
prihod in udeležbo na seji.

5. Sprejem sklepa o preoblikovanju v
d.o.o.

Predlog sklepa:
1. Jasna turizem, d.d. Kranjska Gora,

Vršiška 41, se kot delniška družba preobli-
kuje v družbo z omejeno odgovornostjo:

2. Značilnosti preoblikovanja:
Firma: Jasna turizem, d.o.o. Kranjska

Gora
Sedež: Kranjska Gora
Naslov: Vršiška 41
Osnovni kapital: 46,905.000 SIT
Poslovni deleži: vsak dosedanji delni-

čar pridobi na podlagi tega sklepa od vpisa
preoblikovanja v sodni register poslovni de-
lež v nominalni višini, ki ustreza seštevku
nominalnega zneska njegovih delnic po sta-
nju delniške knjige na dan sprejema tega
sklepa, vendar ne manj kot 14.000 SIT.
Delničarji ki ne razpolagajo s številom del-
nic v takšnem številu, da skupni nominalni
znesek delnic vsakega delničarja ne dose-
ga najmanj nominalne višine poslovnega de-
leža 14.000 SIT, postanejo imetniki istega
poslovnega deleža v nominalni višini, ki us-
treza seštevku nominalnega zneska vseh nji-
hovih delnic.

3. V primeru preoblikovanja z večin-
skim sklepom družba tistim delničarjem, ki
preoblikovanju nasprotujejo, ponuja, da bo
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale
poslovne deleže za primerno odškodnino.

4. Sprejme se pogodba o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo v predla-
ganem besedilu.

5. Za člana uprave d.o.o. se za man-
datno obdobje 4 let imenuje Janko Gedrih.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 19. 12. 2000

ob 12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, 19. 12. 2000 ob
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12.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo

udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino
in pred začetkom skupščine pravočasno
uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naproša-
mo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kranjski Gori, Vršiška 41, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delov-
nega dne od dne objave sklica od 10. do
12. ure.

Jasna turizem, d.d., Kranjska Gora
uprava družbe

direktor
Janko Gedrih

Ob-38882
Na podlagi določb 283. člena zakona o

gospodarskih družbah ter 9. člena statuta
družbe Megafin, družba za investiranje in
nepremičnine, d.d., Ljubljana, sklicujemo

2. skupščino
družbe Megafin, družba za investiranje

in nepremičnine, d.d.,
ki bo v torek, 19. 12. 2000, ob 12. uri v

Ljubljani, Dunajska 22, na sedežu družbe.
Za sejo skupščine družbe predlagamo

naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov (predsednika skup-
ščine, dveh preštevalk glasov) ter seznani-
tev s prisotnostjo notarke.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Mirana Kovačiča, za
preštevalki glasov Mojco Lah in Teo Švigelj.
Za sestavo notarskega zapisnika prisostvu-
je seji skupščine vabljena notarka Nada Ku-
mar.

2. Obravnava in sprejem letnega poslov-
nega poročila uprave o poslovanju družbe v
poslovnem letu 1999 z mnenjem nadzorne-
ga sveta ter seznanitev z revizijskim poroči-
lom pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poslovno poročilo upra-
ve o poslovanju družbe v poslovnem letu
1999 in se seznani z revizijskim poročilom
o računovodskih izkazih družbe Megafin,
d.d., za poslovno leto 1999 s strani revizij-
ske družbe Ernst&Young, d.o.o., Ljubljana.

3. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi čistega dobička iz leta 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne čisti dobiček iz leta 1999 v višini
17,211.613,04 SIT nerazporejen in se bo
razporedil v naslednjih petih letih.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2000

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja družbe za poslovno leto 2000 revi-

zijsko družbo Ernst&Young, revizija, davč-
no in poslovodno svetovanje d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska cesta 111.

5. Seznanitev s potekom mandata člani-
ci nadzornega sveta družbe in imenovanje
nove članice nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
dejstvom, da je članici nadzornega sveta
Mariji Šifrer potekel dosedanji mandat. Na
predlog nadzornega sveta skupščina druž-
be za članico nadzornega sveta družbe po-
novno imenuje Marijo Šifrer za mandatno
obdobje 4 leta, ki prične teči z dnem ime-
novanja na seji skupščine družbe.

6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se članom nadzornega sveta za njihovo
udeležbo na sejah in delo v nadzornem svetu
določi sejnina v višini 50.000 SIT bruto.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresniču-

jejo glasovalno pravico delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri dni
pred sejo skupščine prijavijo svojo udele-
žbo. Prijava bo veljavna v kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku
poleg prijave predložiti tudi pisno pooblasti-
lo. Imetniki prinosniških delnic se veljavno
prijavijo na skupščino, če najmanj tri dni pred
skupščino deponirajo delnice na sedežu
družbe. Udeleženci skupščine so dolžni pod-
pisati seznam prisotnih delničarjev.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave tega sklica skupščine v
skladu z veljavno zakonodajo.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne in v istih prostorih ob 12.30.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina
družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be v Ljubljani, Dunajska 22, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.

Megafin, d.d.
uprava družbe

Ob-38831
Na podlagi 41. člena statuta delniške

družbe Iskra Telekom Holding, Korpora-
cijski center za telekomunikacije in ra-
čunalništvo, d.d., Kranj, sklicujem

skupščino družbe,

ki bo 18. decembra 2000 ob 10. uri na
Dunajski cesti 160 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Skupščina sprejme predlog za
predsednika skupščine, preštevalca glasov
in notarja v vlogi zapisnikarja.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

potrdi dnevni red skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme revidirano leto no poročilo
družbe za leto 1999.

4. Delitev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: dobiček družbe za leto

1999 v znesku 1,870.327 SIT ostane ne-
razporejen.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe, skupščina
sprejme prečiščeno besedilo statuta.

6. imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za revizorja družbe
imenuje KPMG revizijska družba.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 7. 12. 2000. Pogoj za udeležbo na
skupščini je, da se delničarji, njihovi zasto-
pniki in pooblaščenci za udeležbo na skup-
ščini pisno prijavijo, tako da mora pisna pri-
java prispeti na sedež družbe vsaj 3 dni
pred skupščino. Prijave lahko prispejo tudi
po faksu št. 01/562-15-78.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Delničarji lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine pisno sporočijo družbi
svoje morebitne nasprotne predloge, ki mo-
rajo biti razumno utemeljeni.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be, in sicer vsak delavnik po objavi sklica
skupščine do dneva skupščine od 10. do
12. ure.

Iskra Telekom Holding, d.d.,
direktorica

Št. 2000-072 Ob-38892
Uprava v skladu z 283. členom zakona o

gospodarskih družbah, sklicuje

5. skupščino
Inženiring IBT Ljubljana d.d.

svetovanje, projektiranje in inženiring
Seja skupščine bo v sejni sobi Inženiring

IBT Ljubljana d.d., Proletarska 4, v Ljublja-
ni, dne 14. 12. 2000 ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine, (pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja).

Predlog sklepa: izvolijo se organi po
predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po
predlogu uprave in sklepu nadzornega sve-
ta letno poročilo za poslovno leto 1999.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema po

predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta delitev čistega dobička za leto 1999, in
sicer: čisti dobiček za leto 1999 je znašal
1,140.609 SIT, kateri ostane v celoti, kot
narazporejen.
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5. Razporeditev nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1995.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1995 v
znesku 5,379.846 SIT, kateri je bil neraz-
porejen, se ga razdeli:

– 90% 4,841.861,40 SIT se nameni za
izplačilo dividend,

– 10% 537.984,60 SIT se razporedi na
rezerve.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de do 14. 1. 2001.

6. Obvestilo skupščini o imenovanju 2
članov nadzornega sveta, kot predstavnikov
delavcev.

Glede na to, da je dosedanjema člano-
ma nadzornega sveta – predstavnikoma de-
lavcev Petru Carju in Ireni Šrot z dne 11. 6.
2000 potekel mandat, sta se s strani zbora
delavcev izvolila nova člana, in sicer Vera
Pollak in Peter Car.

7. Predlog spremembe statuta delniške
družbe: zaradi uskladitve s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti sprejme skupščina na-
slednji sklep:

Črtajo se naslednje dejavnosti:
G/51.32 Trgovina na debelo z mesom

in mesnimi izdelki
G/51.70 Druga trgovina na debelo
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremič-

ninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/70.3 Poslovanje z nepremičninami za

plačilo ali po pogodbi
K/73.10 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju naravoslovja in te-
hnologije

K/73.2 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike

K/74.20 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje

Dodajo se naslednje dejavnosti:
K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem
K/70.310 Dejavnost agencij za posred-

ništvo v prometu z nepremičninami
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi
K/73.101 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju naravoslovja
K/73.102 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju tehnologije
K/74.201 Geodetsko, geološko, geofi-

zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje

K/74.202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje

K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje

Spremeni se drugi člen statuta, ki sedaj
glasi:

K/70.110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg

K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami

K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem

K/70.310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami

K/70.320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi

K/73.101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja

K/73.102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije

K/74.201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje

K/74.202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje

K/74.203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsa gradiva in celotni predlogi sklepov k

posameznim točkam dnevnega reda so del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Cveti Cankar Jug, od 14. 11. do 8. 12.
2000 od 9. do 10. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine tajništvu družbe pošljejo pi-
sne, razumno utemeljene nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda.

Uprava bo v 12 dneh po objavi sklica
skupščine delničarjev, ki bodo to zahtevali
poslala sporočila in gradiva iz 287. člena
ZGD.

Na zasedanju skupščine lahko sodeluje-
jo delničarji, ki se izkažejo z osebnim doku-
mentom in potrdilom o lastništvu delnic, po-
oblaščenci delničarjev pa tudi z veljavnim
pisnim pooblastilom.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 14. 11. 2000 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udele-
žbe na skupščini je prispela na sedež druž-
be najmanj 3 dni pred skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka eno uro, nato pa se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-
cu je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo prisotnih glasov.

Inženiring IBT Ljubljana, d.d.
uprava družbe

Ob-38946
Na podlagi določbe 20. člena statuta

družbe Gramiz d.d. Kočevje, sklicujem

6. zasedanje skupščine
družbe Gramiz d.d. Kočevje,

ki bo v ponedeljek, dne 18. 12. 2000, s
pričetkom ob 14. uri v notarski pisarni mag.
Nine Češarek na Trgu zbora odposlancev
66, Kočevje, z naslednjim dnevnim redom.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev predsednika in dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik in
dva preštevalca glasov.

Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

poslovnik o delu skupščine.
3. Razrešitev in imenovanje novega nad-

zornega sveta.
a) Predlog sklepa: z dnem zasedanja

skupščine se razrešijo stari člani nadzorne-
ga sveta.

b) Predlog sklepa: z dnem zasedanja
skupščine se izvolijo predlagani novi člani
nadzornega sveta.

4. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določijo se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

5. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe vsak delavnik v času od 13. do
14. ure.

Pravica udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 3 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo.
Udeležba se prijavi v splošni službi družbe v
Kočevju, Ob Mahovniški c. 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 objave
sklica ter s tem omogočijo upravi in nadzorne-
mu svetu pravočasno pripravo njunih 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 družbe:
Branko Oberč

Št. 38/2000 Ob-38947
Na podlagi točke 11.3. statuta delniške

družbe Sling, družba za inženiring in projek-
tiranje, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22,
uprava družbe sklicuje

7. sejo skupščine
delničarjev družbe Sling, družba za

inženiring in projektiranje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 22,

ki bo dne 21. 12. 2000 ob 12. uri, v
veliki sejni dvorani – pritličje poslovne stavbe
MP Slovenijales, Dunajska c. 22, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske

komisije in ugotovitev sklepčnosti skupšči-
ne na podlagi poročila verifikacijske komisi-
je, izvolitev predsednika skupščine in preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: potrdi se tričlansko veri-
fikacijsko komisijo.

Izvoli se predsednika skupščine in preš-
tevalce glasov po predlogu.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1999.

Predlog sklepov:
– sprejme se poslovno poročilo za leto

1999,
– sprejmejo se revidirani računovodski

izkazi družbe za leto 1999,
– izguba poslovnega leta 1999 v znesku

44,612.847,58 SIT ostane nepokrita in se
bo pokrila v naslednjih 5 letih.

3. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: imenuje se družbo ITEO

Abeceda, d.o.o., Ljubljana, za revizijo po-
slovanja družbe Sling, d.d., Ljubljana, za
leto 2000 po predlogu.
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4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se 5 članov nad-

zornega sveta družbe Sling, d.d., Ljubljana,
in sicer: Gustav Šimic, Brane Burgar, Mar-
jetka Hunjet, Anton Mavrič, Marko-Gregor
Povalej. Mandat izvoljenim članom nadzor-
nega sveta začne teči 29. 12. 2000, ko
poteče mandat dosedanjim članom nadzor-
nega sveta.

5. Nadomestilo za delo članov nadzor-
nega sveta sedanjega in prejšnjega manda-
ta.

Predlog sklepa: sejnina za mandatno ob-
dobje dela v nadzornem svetu prejšnjega in
sedanjega mandata se izplača članom nad-
zornega sveta v višini neto 110.000 SIT, za
mandatno obdobje, predsedniku in name-
stniku predsednika v višini neto 160.000
SIT za mandatno obdobje.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be Sling, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22, v
tajništvu direktorja, vsak delovni dan do dne-
va seje, od 8. do 13. ure.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo predložiti
pisno pooblastilo.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne – drugi sklic skupščine – 21. 12. 2000
ob 13. uri, na istem kraju in z istim dnevnim
redom. Na drugem sklicu skupščina veljav-
no odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala (točka 11.6. statuta družbe).

Sling, d.d.
uprava družbe

Št. 02713 Ob-39006
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gra-

dis Strojno prometna operativa, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 32 ter skladno z določili
zakona o gospodarskih družbah in 66. čle-
na zakona o trgu vrednostnih papirjev, upra-
va družbe sklicuje

4. skupščino
delniške družbe Gradis Strojno

prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32

ki bo 19. 12. 2000 ob 15. uri v poslov-
nih prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska
32, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Bojana Pečenka, za prešte-
valki glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo
Postrašija.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Razvojni načrt in reorganizacija

družbe.
Predlog sklepa: sprejme se informacija

o reorganizaciji družbe.
3. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad

lastnih delnic za namene iz 240. člena za-
kona o gospodarskih družbah v višini 10%
vrednosti osnovnega kapitala (56,000.000
SIT) iz prostih rezerv in revalorizacijskega
popravka rezerv ter nerazporejenega dobič-
ka iz prejšnjih let in njegovega revalorizacij-
skega popravka.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž-
be v Ljubljani, Šmartinska 32 od 17. 11.
2000 do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

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 imajo delničarji, njihovi poo-
blaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delni-
ški knjigi družbe na dan 14. 12. 2000, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne pisno prijavijo svojo udeležbo. Poobla-
ščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakoni-
tem zastopanju.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem za-
stopanju (izpis iz sodnega registra).

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave skli-
ca skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 15.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala družbe.

Gradis SPO, d.d.,
uprava – direktor družbe

Stanislav Fidler, univ. dipl. inž. str.

Št. 900148 Ob-39007
Na podlagi 79. člena statuta delniške

družbe ERA, družba za razvoj - pooblaščen-
ka, d.d., Velenje, začasna uprava družbe
ERA Razvoj, d.d., sklicuje

1. sejo skupščine
družbe ERA Razvoj, d.d., Velenje,
ki bo v sredo 20. decembra 2000 ob

13. uri v prostorih na sedežu družbe ERA
Razvoj, d.d., Velenje, Prešernova 10.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
začasne uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.

3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1999 in predlog za pokrivanje izgube.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1999 skupaj z mnenjem poo-
blaščenega revizorja ter na podlagi mnenja
začasnega nadzornega sveta. Izguba iz po-
slovnega leta 1999 v višini 4,588.737,24
SIT se pokriva iz presežka kapitala.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se na predlog začasnega nadzornega
sveta imenujejo: Ivan Hozjan, Bojan Kladnik,
Boris Krajnc.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za leto 2000 se
imenuje revizijska družba 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 dru-
žbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe ERA
Razvoj, d.d., Velenje, vsak delovni dan od
9. do 11. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani začasni upravi v
roku sedem 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. Na skupščini se odlo-
ča o objavljenih predlogih sklepov po posa-
meznih točkah dnevnega reda.

Prostor bo odprt od 12.30 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.

ERA Razvoj, d.d.,
začasna uprava

Ob-39008
Na podlagi 15. člena statuta delniške

družbe DRF PLUS, Družba za razvoj in fi-
nanciranje, d.d., Ljubljana, Dunajska 22,
sklicuje uprava

14. skupščino delničarjev
družbe DRF PLUS, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 18. 12. 2000 ob 12. uri v mali
sejni sobi v pritličju PPC Slovenijales, Du-
najska 22, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Simon Pet-
rič, za preštevalko glasov Danica Šeme.
Skupščini prisostvuje notar Bregar Miro iz
Litije.

2. Obravnava in potrditev poslovnega po-
ročila ter zaključnega računa družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: skupščina družbe potr-
juje poslovno poročilo uprave in zaključni
račun družbe za leto 1999.

3. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in z

mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme sklep, da izkazani neto dobiček
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družbe za leto 1999 v višini 841.852,64
SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2000 imenuje revizijska družba
Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana.

5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta, da se dosedanjemu nadzor-
nemu svetu v sestavi Simon Petrič, Bogdan
Habjan in Miroslav Strajhar podaljša mandat
še za dve leti, to je do 22. 12. 2002.

6. Razno
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lah-
ko uresničevali tisti delničarji, ki bodo naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
prijavili upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Pooblastilo mora biti pismeno.

Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina z istim dnevnim redom sklicuje
ponovno istega dne ob 12.30 v istih pro-
storih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

DRF PLUS, d.d.,
Helena Lebeničnik, direktor

Št. 355/00 Ob-39030
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in točke 7.3. statuta delni-
ške družbe Almira, Alpska modna industrija,
d.d., Radovljica, Jalnova 2, sklicuje uprava
družbe

4. skupščino
delničarjev družbe Almira, d.d.

Skupščina bo potekala dne 19. 12.
2000 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ra-
dovljici, Jalnova 2, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Mateja Kuharja, za preš-
tevalca glasov Matejo Stanič Rudolf iz RR &
Co., d.o.o. in Damijano Janc ter potrdi pri-
sotnost notarja Vojka Pintarja.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave, na
podlagi revizorskega mnenja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta skupščina sprej-
me revidirano letno poročilo za leto 1999.

4. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v

višini 5,063.039,46 SIT ter revalorizacijski
popravek izgub iz preteklih let v višini
29,438.666,21 SIT, skupaj torej
34,501.705,67 SIT na dan 1. 1. 2000 ter
njihova revalorizirana vrednost za leto 2000
se krije v breme revalorizacijskih popravkov
kapitala in njegove revalorizacije za leto
2000.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 2000 skupščina imenuje revizijsko
družbo IN Revizija, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.

Udeležba na skupščini in gradivo
Skupščine družbe se lahko udeležijo del-

ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in v skladu z
veljavnimi predpisi.

Pogoj za udeležbo delničarjev na skup-
ščini je, da delničarji svojo udeležbo pisno
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v dvo-
rano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za 4. sejo skupščine je delničar-
jem na voljo in vpogled v tajništvu družbe na
sedežu družbe v Radovljici, Jalnova 2, in
sicer vsak delovni dan po objavi sklica skup-
ščine od 8. do 12.ure.

Pooblastila delničarjev se deponirajo tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Pra-
vico do glasovanja imajo delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo drugi sklic skupščine istega
dne, z istim dnevnim redom, ob 13. uri. Ob
drugem sklicu bo skupščina veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Almira d.d.
uprava družbe

Ob-39043
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 14. točke statuta delni-
ške družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov Gra-
dec in v skladu z določbami zakona o go-
spodarskih družbah sklicujem

3. sejo skupščine
družbe Hoja Mobiles, d.d., Polhov

Gradec,

ki bo v  sredo, 20. 12. 2000 ob 14. uri
na sedežu družbe, Pristava 16a, Polhov
Gradec z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Na predlog uprave se  izvoli
predsednik skupščine in dva preštevalca
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak.

2. Letno poročilo o poslovanju za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju  za leto
1999 s priloženim revizijskim poročilom.

3. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne čisti dobiček iz leta 1999 v višini
58,825.104 SIT nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejmejo  spremembe in dopolnitve statuta
družbe Hoja Mobiles, d.d. v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: na podlagi določil 240.

čl. ZGD se oblikuje sklad lastnih delnic v
znesku 13.642.000 SIT iz nerazporejene-
ga dobička leta 1999.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: predčasno se odpokli-
čejo člani nadzornega sveta, predstavniki
delničarjev. Za nove člane nadzornega sve-
ta se imenujejo člani po predlogu uprave.
Mandat novih članov traja do izteka man-
data nadzornega sveta, t.j. do 20. 11.
2002.

7. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za  pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2000 imenuje revizijska druž-
ba Ripro d.o.o., Efenkova 61, Velenje.

Gradivo za dnevni red  s predlogi skle-
pov in predlaganimi spremembami statuta
družbe je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe 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 pre-
dloge. 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
istega 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.,
direktor

Dušan Marinič univ.dipl.inž. les.

Ob-39045
Na podlagi točke 7. c statuta delniške

družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem

6. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,

ki bo v petek, 22. decembra 2000 ob
16. uri na sedežu družbe na Bledu, Seliška
c. 4b, z naslednjim dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.

2. Sprejem predlaganega dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagani dnevni red.

3. Poročilo o poslovanju za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1999.
4. Razpored dobička iz leta 1999.
Predlog sklepa: čisti dobiček v višini

3,030.866,13 SIT se izplača delničarjem.
Mnenje nadzornega sveta je skladno s

predlogi uprave po vseh točkah dnevnega
reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov
pooblaščenec ali zastopnik, se mora pol
ure pred pričetkom skupščine izkazati z
osebnim dokumentom.
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Vsa gradiva in besedila predlogov skle-
pov o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 8. in 11. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.

Če skupščina na šestem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina pono-
vila (drugi sklic) isti dan, to je 22. 12. 2000,
ob 18. uri, v istih prostorih z istim dnevnim
redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Kovinska Bled, d.d.
uprava

Ob-39076
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ve-

ga, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana,
Stegne 13/a, sklicujem

skupščino
delniške družbe Vega, proizvodnja

optičnih naprav, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 20. 12. 2000 ob 12. 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,

– notarski zapisnik sklepov skupščine bo
sestavila notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube

za leto 1993, 1994, 1995 in delnem pokri-
vanju izgube za leto 1996.

Predlog sklepa: del še nepokrite izgube
iz leta 1993, ki revalorizirana na dan 31. 12.
1999 znaša 109,258.932,86 SIT, se v smi-
slu določil 68. člena ZGD pokrije z odpisom
sestavnih delov kapitala, in sicer:

– celoten del nepokrite izgube v višini
109,258.932,86 SIT s sredstvi iz naslova
revalorizacije osnovnega kapitala.

Nepokrito izgubo iz leta 1994, ki revalo-
rizirana na dan 31. 12. 1999 znaša
176,133.788,42 SIT, se v smislu določil
68. člena ZGD pokrije z odpisom sestavnih
delov kapitala, in sicer:

– celotno izgubo v višini
176,133.788,42 SIT s sredstvi iz naslova
revalorizacije osnovnega kapitala.

Nepokrito izgubo iz leta 1995, ki revalo-
rizirana na dan 31. 12. 1999 znaša
804,643.851,67 SIT, se v smislu določil
68. člena pokrije z odpisom sestavnih de-
lov kapitala, in sicer:

– del izgube v višini 160,419.052,80
SIT s sredstvi iz naslova revalorizacije osnov-
nega kapitala,

– preostanek izgube v višini
644,224.798,87 SIT pa z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Nepokrito izgubo iz leta 1996, ki revalo-
rizirana na dan 31. 12. 1999 znaša
508,134.564,25 SIT se v smislu določil
68. člena ZGD delno pokrije z odpisom
sestavnih delov kapitala, in sicer:

– del izgube v višini 450,176.201,13
SIT z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

4. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju osnovnega kapitala z namenom
pokrivanja izgube za leto 1995 in delnem
pokrivanju izgube za leto 1996.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
višini 1.227,401.000 SIT se skladno z do-
ločilom 354. člena ZGD in z namenom po-
krivanja izgube iz leta 1995 in delnega po-
krivanja izgube za leto 1996, zmanjša za
1.094,401.000 SIT, tako da po tako izvr-
šenem zmanjšanju višina osnovnega kapita-
la družbe znaša 133,000.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se opra-
vi z združitvijo 9 obstoječih delnic v novo
delnico nominalne vrednosti 1.000 SIT.
Razlika v višini 0,228 delnice se upošteva
kot delna pravica v skladu z določili 339.
člena ZGD.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta družbe v predlaganem besedilu.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

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 vknjiže-
ne v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in pri-
imek, naslov ter rojstni datum pooblaščen-
ca in pooblastitelja, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu
še število glasov in firmo, sedež ter podpis
in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. V primeru
organiziranega zbiranja pooblastil morajo
biti le-ta sestavljena 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 statuta
družbe ter gradivo k drugim posameznim
točkam dnevnega reda bo na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu, Ljubljana, Stegne
13/a, vsak delovni dan od 20. 11. do
19. 12. 2000, in sicer v času od 10. do
12. ure.

Prostori, kjer bo potekala skupčina, bo-
do odprti 30 minut pred pričetkom zaseda-
nja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavlja-
nja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravo-
časno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 20. 12.
2000 ob 13. uri, v istih prostorih. Skupšči-

na bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vega, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Robert Černe, univ. dipl. ekon.

Št. 88/00 Ob-39078
Uprava delniške družbe Vodnogospodar-

ski biro Maribor, d.d., Glavni trg 19/c, Ma-
ribor, na podlagi 6.3. točke statuta in zako-
na o gospodarskih družbah sklicuje

5. zasedanje skupščine
delniške družbe Vodnogospodarski

biro Maribor, d.d.,

ki bo v petek, 22. 12. 2000 ob 13. uri,
na sedežu družbe v Mariboru, Glavni trg
19/c, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

imenujejo predlagani predsednik, dva preš-
tevalca glasov in notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1999 v
predloženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razporeditev dobička za leto
1999.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta VGB Maribor, d.d., v predloženi
vsebini:

– ustanovi se sklad lastnih delnic,
– zmanjša se število članov nadzornega

sveta.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sve-

ta, ki zastopa interese delničarjev se izvolita
Smiljan Juvan in Nataša Barač. Predstavnik
delavcev v nadzornem svetu je Mitja Trop.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

osebno ali po svojih pooblaščencih oziroma
zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno in vse-
bovati mora splošne podatke o pooblastitelju
in pooblaščencu ter podpis pooblastitelja. Gra-
divo za skupščino bo na vpogled delničarjem
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do
10. ure, od dneva objave sklica dalje pa do
vključno na dan zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: VGB Mari-
bor, Glavni trg 19/c, Maribor.

VGB Maribor, d.d.
uprava

Ob-39119
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 8.3.6. točke statuta
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družbe Color, industrija sintetičnih smol,
barv in lakov, d.d., Medvode uprava druž-
be sklicuje

5. zasedanje skupščine
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode,

ki bo v četrtek, dne 21. 12. 2000 ob 9.
uri v sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar za

sestavo notarskega zapisnika.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli predsedujočega skupščini in
preštevalca glasov.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Color, d.d., Medvode.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme spremembe in dopolnitve
statuta v predloženem besedilu.

4. Odpoklic in izvolitev članov nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
podanih odstopnih izjav z dnem 21. 12.
2000 odpokliče dosedanje člane nadzor-
nega sveta: Deana Mikoliča, Nika Trošta,
Aleksandro Špiler in Sonjo Žnidarčič.

Skupščina v skladu s predlogom za no-
ve člane nadzornega sveta za dobo 4 let
izvoli: Andreja Cetinskega, Mojco Globoč-
nik, Leva Premruja in Emila Vizoviška.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno

z besedilom predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe Color, d.d., Medvode,
Cesta komandanta Staneta 4, v sekretariatu
družbe, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Delničarji lahko teden dni po objavi skli-
ca skupščine podajo družbi nasprotne pre-
dloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni in
razumno utemeljeni. Družba bo druge del-
ničarje obvestila o teh predlogih.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico udeležbe na skupščini in pravico
uresničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo upravi družbe svojo udeležbo in so 10 dni
pred zasedanjem skupščine vpisani v delniški
knjigi oziroma centralnem registru. Poobla-
ščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi
pisno pooblastilo. Kot datum prijave šteje da-
tum, ko je družba prejela obvestilo.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se ja-
vijo ob odprtju prostora. Udeleženci se mo-
rajo identificirati, podpisati seznam udele-
žencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje skupščine z is-

tim dnevnim redom istega dne, t.j. v četr-
tek, 21. 12. 2000 ob 10. uri v istem pro-
storu. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Color, d.d., Medvode
uprava

Ob-39127
Na podlagi 7.3. člena statuta Aluminij

Montal, podjetje aluminijastih stavbnih in
drugih konstrukcij, d.d., Komen, Komen
129a in zakona o gospodarskih družbah
uprava – direktor sklicuje

3. skupščino delniške družbe
Aluminij montal, d.d., Komen,

ki bo v ponedeljek, 18. 12. 2000, ob 7.
uri, v prostorih podjetja Aluminij Montal.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov skupščine in po-
trditev dnevnega reda.

Predlog sklepa št. 1: po predlogu upra-
ve in pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se izvoli predsednika skupščine in prešte-
valce glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Mi-
lan Mesar za sestavo zapisnika v notarski
obliki.

Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999

z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave

in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina družbe sprejme letno poročilo
družbe o poslovanju v letu 1999, z mne-
njem pooblaščenega revizorja, v predlože-
nem besedilu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz leta 1995 in ugotovitvi in delitvi dobič-
ka za leto 1999.

Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o razporeditvi či-
stega dobička iz leta 1995 (ki je ostal ne-
razporejen) in o razporeditvi čistega dobič-
ka za leto 1999 tako, kot je predlagala
uprava.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzor-
nega sveta imenuje skupščina za poobla-
ščeno revizijsko družbo za leto 2000 ravizij-
sko družbo Podboršek, k.d., ul. Gradniko-
ve brigade 4, Ljubljana.

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 ma skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, zakoniti zastopniki delničarjev in njihovi
pooblaščenci, ki se bodo pisno prijavili
(osebno ali s priporočeno pošiljko) najkas-
neje 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-39128
Na podlagi 79. člena statuta delniške

družbe Emona Farma Ihan, družba poo-
blaščenka d.d., začasna uprava družbe
sklicuje

1. redno sejo skupščine
delničarjev in ločenega zasedanja

prednostnih delnic razreda B,

ki bo v torek 19.12.2000 s pričetkom
ob 13.30 v Ihanu, Breznikova c.76, v gasil-
skem domu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Prelog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in vsakega ločenega razreda del-
nic. Ločeni razred prednostnih delnic B gla-
suje o 10. točki dnevnega reda.

2. Izvolitev delovnih teles - predsednika
in preštevalcev glasov ter zapisnikarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli mag. Višnar Marko, za preštevalce
Poljanšek Jelena, Cerar Fani in Novak Daro-
vec Adrijana. Ugotovi se, da skupščini prisos-
tvuje vabljena notarka, Lokošek Majda.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine.
4. Obravnava poročila začasne uprave o

poteku ustanovitve družbe pooblaščenke in
pridobitve večinskega paketa delnic v dru-
žbi Emona Farma Ihan, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku ustanovitve družbe Emona Farma
Ihan, družba pooblaščenka d.d.

5. Letno poročilo o poslovanju za l.
1999.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1999.

6. Določitev revizorja
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za poslovno leto 2000
imenuje revizijska družba IN Revizija, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.

7. Oblikovanje sredstev rezerv v višini
10% osnovnega kapitala iz presežka vpla-
čanega kapitala

Predlog sklepa: oblikujejo se sredstva
rezerv v višini 10% osnovnega kapitala druž-
be, iz presežka vplačanega kapitala.

8. Formiranje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: formira se sklad lastnih

delnic v višini 10% nominalne vrednosti
osnovnega kapitala družbe.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 105 / 17. 11. 2000 / Stran 10157

9. Razrešitev in izvolitev članov NS.
Predlog sklepa: razrešijo se člani zača-

snega nadzornega sveta. Na predlog zača-
snega nadzornega sveta se izvoli nadzorni
svet družbe v sestavi: Dragar Janez, Bračun
Dušan, Čandek Alojz, z mandatom 4 let.

10. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta družbe.

11. Določitev plačila sejnin članom NS.
Predlog sklepa: član nadzornega sveta

je upravičen do nagrade za udeležbo na seji
v protivrednosti 300 DEM po srednjem te-
čaju banke Slovenije na dan izplačila.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi
družbe po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino in ki bodo sami, ali preko svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pi-
sno prijavili svojo udeležbo na skupščini naj-
manj tri dni pred skupščino osebno v tajniš-
tvo družbe Emona Farma Ihan, d.d ali po
pošti, ter istočasno deponirali pisna dokazi-
la o pooblastilu in zakonitem zastopanju.

Pozivamo vse udeležence skupščine, da
pridejo na skupščino vsaj petnajst minut pred
začetkom seje in s podpisom na seznamu
prisotnih potrdijo svojo prisotnost in prevza-
mejo glasovalne lističe. Fizične osebe se iz-
kažejo z osebnim identifikacijskim dokumen-
tom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
bo delničarjem na vpogled vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, na sedežu družbe.

Delničarji lahko svoje morebitne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda,
pisno in obrazložene dostavijo na sedež
družbe v roku sedmih dni po objavi sklica.

Skupščina bo sklepčna, če bo na skup-
ščini prisotnih več kot 15% glasov posa-
meznega razreda.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje ob 14. uri na kraju prvega skli-
ca ne glede na višino zastopanega kapitala.

Emona Farma Ihan,
družba pooblaščenka, d.d.,

uprava družbe
direktor dr. Lucijan Krivec

Ob-39129
Na podlagi 21. člena statuta Slovenice

d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

12. redno zasedanja skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo 21. 12. 2000 ob 9. uri v 5.nad-
stropju poslovne stavbe, Celovška 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
12. redne skupščine se izvoli Matjaž Gan-
tar, za preštevalki glasov Spomenko Sluga-
novič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1999 z revizorskim mne-
njem.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga, da se sprejme naslednji
sklep: skupščina Slovenice, d.d., Ljubljana,
sprejme letno poročilo za poslovno leto
1999 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja. Sestavni del poročila je aktuarsko
mnenje.

3. Ugotovitev in delitev dobička.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-

ga sveta predlaga, da se sprejme naslednji
sklep:

1. Čisti dobiček iz poslovanja za leto
1999 znaša 12,350.055,37 SIT in se raz-
poredi:

– del v višini 10,190.023 SIT za pripis
dodatnih zavarovalnih vsot življenjskim za-
varovancem;

– del v višini 2,160.032,37 SIT ostane
nerazporejen.

2. Nerazporejen dobiček zdravstve-
nih zavarovanj v višini 8,134.299,99 SIT in
revalorizacijski popravek nerazporejenega
dobička iz leta 1995 v višini 2,991.638,85
SIT se razporedita na obveznost iz naslova
drugih deležev v dobičku v višini 10% –
813.430 SIT in 299.163,89 SIT, razlika v
višini 90% nerazporejenega dobička
7,320.869,99 SIT in revalorizacijskega po-
pravka nerazporejenega dobička
2,692.474,97 SIT se razporedi za pokriva-
nje nekrite izgube ostalih zavarovanj iz leta
1996.

3. Nekrita izguba ostalih zavarovanj v
višini 137,383.928,27 SIT in revalorizacij-
ski popravek nekrite izgube iz leta 1995 v
višini 97,780.937,81 SIT se pokrijta v bre-
me revalorizacijskega popravka osnovnega
kapitala.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, 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 ob-
jave sklica zasedanja skupščine. Predlogi
morajo biti pismeni, obrazloženi in posredo-
vani 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. V 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

Tomaž Kačar

Št. 9/2-27/00 Ob-39140
Na podlagi točke 7.2 – sedmega po-

glavja statuta delniške družbe Konstruktor

splošno gradbeno podjetje d.d., Maribor,
Sernčeva ul. 8 in v skladu z določbami za-
kona o gospodarskih družbah, uprava druž-
be sklicuje

4. skupščino
delniške družbe SGP Konstruktor d.d.

ki bo v ponedeljek, dne 18. 12. 2000,
na sedežu družbe, Sernčeva ul. 8, Maribor,
s pričetkom ob 11. uri z naslednjim dnev-
nim redom :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-
ne in verifikacijsko komisijo v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bo-
hinc.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1999, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1999, skupaj z revi-
zijskim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovna leta 1997,1998,1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagani sklep o pokrivanju izgu-
be za poslovna leta 1997, 1998 in 1999
(delno).

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za leto 2000 za pooblaščeno revi-
zijsko družbo imenuje: Deloitte & Touche
d.o.o., revizija in svetovanje, Dunajska 22,
Ljubljana.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
ter izvolitev nadomestnih članov.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme sklep o razrešitvi članov
nadzornega sveta ter imenovanju nadome-
stnih članov, v predlaganem besedilu.

6. 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-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na seji skupščine:
Pravico udeležbe na skupščini 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 naj-
kasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom 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 na vpogled vsak

dan od 17. 11. 2000 do 18. 12. 2000 v
pravni službi družbe.
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Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih 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.

SGP Konstruktor, d.d.,
uprava družbe

Ob-39180
Na podlagi določil 28. člena statuta MIP,

d.d., sklicuje uprava družbe

peto redno skupščino družbe,

ki bo 21. 12. 2000 ob 14. uri na sedežu
družbe MIP, d.d., v Novi Gorici, Panovška
c. 1, v sejni dvorani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepščnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se imenuje Andrej Costantini.
Za preštevalca glasov se imenujeta:

1. Magdalena Saksida,
2. Zdenka Vidmar.

Za zapisnikarja se imenuje Jožica Vid-
mar.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice, Bevkov
trg 2.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1999 in pre-
dloga za razporeditev dobička za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za leto 1999 na
predlog uprave, z mnenjem nadzornega
sveta in revizijske hiše, iz katerega izhaja,
da je družba poslovala z dobičkom. Čisti
dobiček v višini 47,274.835,22 SIT ostane
nerazporejen.

4. Razporeditev čistega dobička za leto
1994.

Predlog sklepa: skupščina sprejema na
predlog uprave in mnenjem nadzornega sve-
ta razporeditev čistega dobička za leto 1994
v višini 6,660.879,82 SIT in pripradajoče-
ga učinka revalorizacije v višini
3,298.410,12 SIT v proste rezerve.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: za revizorja se za po-
slovno leto 2000 imenuje revizorsko druž-
bo Podboršek, k.d., Predstavništvo Nova
Gorica, Cankarjeva 62.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, skupščina imenuje za dobo štirih let
naslednje člane nadzornega sveta s strani
kapitala:

1. Abram Edvard,
2. Costantini Andrej,
3. Groff Marijan,
4. Mermolja Pavel,
5. Tomanič Stanko.

Skupščina se seznani o imenovanju dveh
članov nadzornega sveta kot predstavnikov
delavcev, s strani sveta delavcev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi MIP, d.d., ob ponede-

ljkih in sredah od 13. do 14. ure, pri Pavlu
Mermolja.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevne-
ga reda. Nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda mora-
jo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v
tajništvu uprave MIP, d.d., Nova Gorica,
Panovška 1, v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
v tajništvu uprave MIP, d.d., pisno prijavijo
svojo udeležbo in so vpisani v delniško knji-
go pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljublja-
na (vpisani vključno do 30. 11. 2000). Poo-
blastilo pooblaščencev in zastopnikov mora
biti pisno.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami, ki jih udeleženci prejme-
jo ob vstopu na skupščino. Za sprejem
skupščinskih sklepov je potrebna večina
oddanih glasov delničarjev (navadna veči-
na).

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 16. uri (dve
uri kasneje) v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu, skupščina odloča, ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta eno uro pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.

MIP, d.d., Nova Gorica
direktor uprave

Jože Testen, dipl. inž.

Št. 61/01 Ob-39130
Na podlagi 21. člena statuta družbe Ljub-

ljanski sejem, d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 10, sklicuje uprava družbe

25. redno skupščino
družbe Ljubljanski sejem, d.d.,

Ljubljana,

ki bo v sredo, dne 20. 12. 2000 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, treh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli

Marka Stoparja,
– za tri preštevalce glasov se izvoli: An-

drejo Klajder Virant, Natašo Kraljič in Nata-
šo Prišel,

– imenuje se notarja Marjana Kotarja iz
Grosuplja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Zmanjšanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa: formirani sklad za lastne

delnice iz KTO 91 (vplačani presežek kapi-
tala) se na dan 2. 1. 2000 zniža za znesek
7,363.724 SIT.

Znesek 7,363.724 SIT se prenese v do-
bro KTO 91 (vplačani presežek kapitala).

3. Odobritev zagonskih stroškov za iz-
gradnjo sejmišča na lokaciji v Domžalah.

Predlog sklepa: skupščina odobri zagon-
ske stroške za izgradnjo sejmišča na lokaci-
ji v Domžalah.

4. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba po stanju na dan

2. 1. 2000 v nerevaloriziranem znesku
7,363.724 SIT se pokrije v breme vplača-
nega presežka kapitala – KTO 91.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be, Dunajska c. 10, Ljubljana, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničarji se izkažejo z osebnim doku-
mentom, pooblaščenci s pisnim pooblasti-
lom in osebnim dokumentom, zakoniti za-
stopniki pa z izpiskom iz sodnega registra 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 po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-39145
Na podlagi 40. člena statuta Nama d.d.

Ljubljana uprava sklicuje

6. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,

ki bo v sredo, dne 20. decembra 2000
ob 13. uri na sedežu družbe Nama Trgov-
sko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v
sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: skupščina druž-
be izvoli predsednika in dva preštevalca gla-
sov po predlogu uprave. Seji bo prisostvo-
val vabljeni notar.

2. Volitev članov nadzornega sveta.
Članom nadzornega sveta se 18. 12.

2000 izteče mandat, zato se opravijo voli-
tve novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za no-
ve člane nadzornega sveta se za mandat od
18. 12. 2000 do 18. 8. 2004 izvolijo:

1. Mira Veljič,
2. dr. Robert Blinc,
3. Janez Bojc,
4. Franci Škulj.

3. Povečanje osnovnega kapitala delni-
ške družbe Nama d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala pod točko 3.1. do
3.4.

3.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.907,590.000 SIT se poveča za
1.907,590.000 SIT tako, da znaša osnovni
kapital po izvedenem povečanju
3.815,180.000 SIT.

Za povečanje osnovnega kapitala se
uporabi revalorizacijski popravek osnovne-
ga kapitala v višini 1.907,590.000 SIT.

3.2. Zaradi povečanja osnovnega kapi-
tala družba izda 1.907.590 delnic z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT, z enakimi la-
stnostmi kot obstoječe delnice. Po izvede-
nem povečanju osnovnega kapitala znaša
skupno število delnic 3.815.180. Delničar-
jem pripadajo nove delnice v sorazmerju z
njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem
kapitalu družbe.
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3.3. Obvezne rezerve, ki znašajo
196,874.000 SIT se povečajo za
184,644.000 SIT na 381,518.000 SIT. Za
povečanje obveznih rezerv se uporabi
184,644.000 SIT revalorizacijskih poprav-
kov rezerv.

3.4. Nove delnice se izda po vpisu po-
večanja osnovnega kapitala v sodni register
in sicer delničarjem, ki bodo konec delov-
nega dne, ko uprava objavi, da je poveča-
nje osnovnega kapitala vpisano v sodni re-
gister, vpisani kot imetniki delnic pri Klirin-
ško depotni družbi.

Uprava Name d.d. Ljubljana je dolžna v
roku 3 delovnih dni od vročitve sklepa sodi-
šča o vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register obvestiti delničarje, da je po-
večanje vpisano. Obvestilo se objavi v dnev-
niku Delo.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala delni-
ške družbe Nama d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o zmanjša-
nju osnovnega kapitala pod točko od 4.1.
do 4.9.

4.1. Osnovni kapital družbe Nama d.d.
Ljubljana v vrednosti 3.815,180.000 SIT se,
zaradi prevelikega obsega kapitala glede na
dejavnost in potrebe družbe, zniža za
953,795.000 SIT, t.j. na 2.861,385.000 SIT,
in sicer z združevanjem delnic tako, da se štiri
obstoječe imenske delnice nominalne vred-
nosti 1.000 SIT zamenja za tri nove navadne
imenske delnice nominalne vrednosti 1.000
SIT. Skupaj se izda 2.861.385 delnic.

4.2. Delnice iz zgornje točke tega skle-
pa imajo enake lastnosti kot obstoječe del-
nice.

4.3. Delnice bodo izdane v nemateriali-
zirani obliki z vpisom v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
klirinško depotni družbi.

4.4. Delničarjem pripada izplačilo iz na-
slova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini
1.000 SIT na štiri stare delnice.

4.5. Izplačilo se opravi z izročitvijo us-
treznega števila obveznic družbe Nama d.d.
Ljubljana iz sklepa pod točko 5.

4.6. Zamenjava starih delnic za nove se
opravi v roku osem dni, šteto od dneva, ko
uprava Name d.d. Ljubljana javno objavi, da
je sodišče vpisalo zmanjšanje osnovnega
kapitala v sodni register, in sicer delničar-
jem, ki bodo konec delovnega dne ko Na-
ma d.d. Ljubljana objavi, da ji je bil vročen
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala vpi-
sani kot imetniki delnic pri Klirinško depotni
družbi.

4.7. Uprava Name d.d. Ljubljana je dol-
žna v roku 3 delovnih dni od vročitve sklepa
sodišča o vpisu zmanjšanja osnovnega ka-
pitala v sodni register obvestiti delničarje,
da je zmanjšanje vpisano. Obvestilo se ob-
javi v dnevniku Delo.

4.8. Delnice posameznega imetnika, ki
ne dosežejo zadostnega števila da bi bile
zamenjane za novo delnico, se razveljavijo.
Vse razveljavljene delnice se nadomestijo z
novimi delnicami in obveznicami. Namesto
razveljavljenih delnic izdane delnice in ob-
veznice se prodajo. Kupnina pripada imet-
nikom razveljavljenih delnic.

4.9. Vpis zmanjšanja osnovnega kapita-
la se predlaga po vpisu povečanja osnovne-
ga kapitala v sodni register.

5. Izdaja obveznic Nama d.d. Ljubljana
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme sklep za izdajo
obveznic pod točko 5.1.

5.1. Nama d.d. Ljubljana izda 953.795
obveznic, 1. emisije z naslednjimi lastnostmi:

– skupna vrednost izdaje 953,795.000
SIT;

– nominalna vrednost ene obveznice je
1.000 SIT;

– zapadlost 6 let;
– obrestna mera je sestavljena iz fiksne-

ga in variabilnega dela. Letna obrestna me-
ra je fiksna in znaša 7%. Fiksne obresti se
obračunavajo od 1. 1. 2001 dalje na pro-
porcionalni način, upoštevaje dejansko šte-
vilo dni v posameznem obrestnem obdobju
in 365 dni za posamezno koledarsko leto,
ne glede na prestopno leto. Obrestno ob-
dobje traja od 1. 1. do 31.12.

Poleg fiksne obrestne mere, izdajatelj
obračunava tudi variabilno obrestno mero,
ki je vezana na rast srednjega tečaja Banke
Slovenije za evro (oznaka EUR). Variabilna
obrestna mera se izračunava dnevno, kot
dnevni koeficient rasti tečaja glede na pred-
hodni dan. Kot izhodišče za izračun variabil-
nih obresti na dan 1. 1. se upošteva veljavni
tečaj Banke Slovenije za EUR na dan
31. 12. predhodnega leta.

– obresti se izplačujejo enkrat letno in
sicer vsakega 20. 1.;

– prvo izplačilo bo izvršeno dne 20. 1.
2002.

– izplačilo glavnice v celoti ob zapadlosti
dne 20. 1. 2007;

– Nama d.d. Ljubljana sme obveznice
po 1. 1. 2002 predčasno odkupiti. Za pred-
časni odkup je dolžna plačati premijo v viši-
ni 1% od vrednosti še neplačane glavnice;

– vsa izplačila se izvršijo v tolarjih;
– obveznice se izda, ko se upnikom, ki

so se pravočasno prijavili zagotovi poplačilo
ali zavarovanje in ko je od objave vpisa zma-
njšanja kapitala v sodni register poteklo več
kot šest mesecev;

– upravo Name d.d. Ljubljana se poo-
blasti, da odloči o vseh morebitnih ostalih
podrobnostih, ki so povezane z izvedbo iz-
plačil in predčasnim odkupom in v zvezi s
kotacijo obveznic na Ljubljanski borzi.

6. Sprememba statuta Nama d.d. Ljub-
ljana

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep o spremem-
bi statuta, kot je podano pod točko od 6.1.
do 6.3. in pričnejo veljati z dnem vpisa zma-
njšanja osnovnega kapitala v sodni register.

6.1. V prvem odstavku tretjega člena se
številka in besedilo “1.907,590.000 (ena
milijarda devetstosedem milijonov petstode-
vetdesettisoč)” spremeni v “2.861.385.000
(dve milijardi osemstoenainšestdeset milijo-
nov tristopetinosemdeset tisoč)” in številka
in besedilo “1.907.590 (en milijon devet-
stosedem tisoč petstodevetdeset” v
“2.861.385 (dva milijona osemstoenain-
šestdeset tisoč tristopetinosemdeset)”.

6.2. Četrti in peti člen, ter poglavje IV.
se v celoti razveljavi, ter opravi preštevilče-
nje preostalih členov.

6.3. Poglavje VII. se v celoti zamenja in
sedaj glasi:

VII. Posebna letna nagrada za upravo in
nadzorni svet.

37. člen
Članom nadzornega sveta za njihovo de-

lo lahko pripada posebna letna nagrada. O
višini in vrsti odloča skupščina.

Upravi lahko pripada posebna letna na-
grada. O višini in vrsti odloča nadzorni svet.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomši-
čeva 1, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
se na podlagi 41. člena statuta Nama d.d.
Ljubljana prijavijo tako, da njihova prijavnica
prispe na sedež družbe Nama Trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana do vključno 15. 12.
2000.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom za-
sedanja zaradi vzpostavitve evidence in pre-
vzema glasovnic. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o la-
stništvu delnic, osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nama d.d. Ljubljana
uprava

Št. 153 Ob-39183
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Papirografika, d.d., Ljubljana, skli-
cujem

7. redno skupščino
delniške družbe Papirografika, d.d.,

Ljubljana,

ki bo v četrtek, 21. 12. 2000 ob 14. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova
cesta 14.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se:
– za predsedujočega skupščine Miha

Martelanc,
– za preštevalko glasov Vesna Svetek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

mag. Nina Češarek.
3. Pripojitev družbe z omejeno odgovor-

nostjo Europapier, d.o.o., Ljubljana, delni-
ški družbi Papirografika, d.d., Ljubljana.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednje sklepe:

3.1. Sprejme se poročilo uprave druž-
be o pripojitvi z revizijskim poročilom pri-
pojitvenega revizorja Deloitte & Touche,
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d.o.o., revizija in svetovanje, Dunajska 22,
Ljubljana.

3.2. Potrdi se pripojitvena pogodba, ki
sta jo sklenili upravi Papirografika, d.d.,
Ljubljana in Europapier, d.o.o., Ljubljana,
dne 14. 11. 2000.

3.3. Europapier, d.o.o., Ljubljana, se pri-
poji k Papirografika, d.d., Ljubljana, kot pre-
vzemni družbi in prenese nanjo svoje celot-
no premoženje, skupaj z vsemi pravicami,
obveznostmi in dolžnostmi, prevzemna druž-
ba pa to premoženje prevzame v zamenjavo
za zagotovitev delnic delniške družbe Papi-
rografika, d.d., Ljubljana.

3.4. Za izvedbe pripojitve se poveča
osnovni kapital Papirografika, d.d., Ljublja-
na, z dosedanjih 345,517.000 SIT za
431,436.000 SIT, tako da celotni osnovni
kapital prevzemne družbe po povečanju
znaša 776,953.000 SIT. Iz povečanega
osnovnega kapitala se izda 431.436 nava-
dnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT in skupno nominalno vrednostjo teh del-
nic v višini 431,436.000 SIT. Vse novo iz-
dane delnice so imenske in istega razreda
kot obstoječe delnice prevzemne družbe
ter dajejo njihovim imetnikom enaka upravi-
čenja in naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;

– pravico do dela dobička (dividende);
– pravico do ustreznega dela preostalega

premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Delnice bodo izdane v nematerializirani

obliki z vpisom v Centralni register nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri KDD –
Centralno klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana.

Dosedanji delničarji Papirografika, d.d.,
Ljubljana, nimajo prednostne pravice do vpi-
sa novih delnic.

Delnice, ki se izdajo pri povečanju kapi-
tala zaradi pripojitve, se izročijo osebam,
ki bodo družbeniki prevzete družbe na dan
vpisa pripojitve pri prevzemni družbi v so-
dni register. Delnice pridobijo družbeniki
prevzete družbe v zameno za poslovne de-
leže prevzete družbe, in to po menjalnem
razmerju iz pripojitvene pogodbe. Če ne
bo mogoče izplačati cele delnice, se razli-
ka plača v denarju iz sredstev prevzemne
družbe.

Ta sklep o povečanju osnovnega kapita-
la velja pod pogojem, da pride do realizaci-
je pripojitve pri prevzeti družbi Europapier,
d.o.o., Ljubljana ter do vpisa pripojitve po
sedežu prevzemne družbe.

4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo se naslednje spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Papi-
rografika, d.d.:

4.1. Prvi odstavek 3.1. točke statuta se
spremeni in glasi:

“Osnovni kapital družbe znaša
776,953.000 SIT in je razdeljen na
776.953 navadnih prosto prenosljivih imen-
skih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT.”.

4.2. 3.2. točka statuta se spremeni in
glasi: “Vse delnice so delnice enega razre-
da po 178. členu ZGD in se med seboj
razlikujejo le glede na omejitve, ki jih njiho-
vim imetnikom določa zakon. Osnovni kapi-
tal je razdeljen na delnice naslednjih oznak:

– 126.517 navadnih delnic z oznako A,
serijske številke od 1 do 120.195 in od
173.971 do 180.292, v skupni nominalni
vrednosti 126,517.000 SIT, kar je 16,28%
vrednosti celotnega osnovnega kapitala;

– 53.775 navadnih delnic z oznako B,
serijske številke od 120.196 do 173.970,
v skupni nominalni vrednosti 53,775.000
SIT, kar je 6,92% vrednosti celotnega
osnovnega kapitala;

– 44.160 navadnih delnic z oznako C,
serijske številke od 180.293 do 224.452,
v skupni nominalni vrednosti 44,160.000
SIT, kar je 5,68% vrednosti celotnega
osnovnega kapitala;

– 76.034 navadnih delnic z oznako E,
serijske številke 224.453 do 300.486, v
skupni nominalni vrednosti 76,034.000 SIT,
kar je 9,79% vrednosti celotnega osnovne-
ga kapitala;

– 45.031 navadnih delnic z oznako G v
skupni nominalni vrednosti 45,031.000 SIT,
kar je 5,80% vrednosti celotnega osnovne-
ga kapitala;

– 431.436 navadnih delnic z oznako G
v skupni nominalni vrednosti 431,436.000
SIT, kar je 55,53% vrednosti celotnega
osnovnega kapitala.”.

4.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo
prijavijo osebno v tajništvu uprave na sede-
žu družbe ali s priporočeno poštno pošiljko,
najpozneje tri dni pred sejo skupščine, to je
do vključno ponedeljka, 18. 12. 2000.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo vsaj 15% vseh glasovalnih
pravic. Kolikor v prvem sklicu sklepčnost ne
bo zagotovljena, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 22. 12. 2000 ob 9. uri, prav
tako na sedežu družbe Leskoškova ulica
14, Ljubljana. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo na sedežu družbe vsak delavnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Papirografika, d.d., Ljubljana
direktor

Igor Potočnik

Ob-39198
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške

družbe Saturnus - Orodjarna in strojegrad-
nja, d.d., Ob železnici 16, Ljubljana, sklicu-
je uprava družbe

4. redno skupščino družbe
Saturnus - Orodjarna in strojegradnja,

d.d., Ljubljana, Ob železnici 16,

ki bo dne 20. 12. 2000 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Ob železnici 16.

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 Marjeta Kadivnik in Darja Okorn.

Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.

2. Obravnava poročila za obdobje od
1. 6. 1999 do 31. 5. 2000 ter sprejem
sklepa v zvezi z ugotovljenimi rezultati po-
slovanja.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme poro-
čilo o poslovanju za obdobje od 1. 6. 1999
do 31. 5. 2000; dobiček v višini
19,434.000 SIT se na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta razporedi za po-
krivanje izgube za leto 1995, tako da znaša
nepokrita izguba iz preteklih let
264,347.000 SIT.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2001 ter
ostanek poslovnega leta od 1. 6. 2000 do
31. 12. 2000 imenuje revizorska hiša
PriceWaterhuoseCoopers, d.d., Ljubljana,
Parmova 53.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi odstopa vseh

članov nadzornega sveta, ki predstavljajo
delničarje se na predlog nadzornega sveta
v nadzorni svet izvolijo naslednji člani:

1. Anton Papež,
2. Nikolaj Čuš,
3. Jurij Klešnik,
4. Peter Sirc,

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: besedilo točk 3.2., 3.3.

in 3.8.4. statuta se črta.
Besedilo točke 7.1. se spremeni, tako

da glasi:
“Poslovno leto je enako koledarskemu

letu.”
Besedilo točke 7.2. se spremeni tako,

da se datum 30. 9. nadomesti z datumom
30. 8.

6. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dosedanjim članom nad-

zornega sveta se izplača nagrada in sicer
predsedniku 90.000 SIT neto, članom nad-
zornega sveta pa po 60.000 SIT neto.

Predlagatelja sklepov pod 1., 2. 5. in 6.
točko sta uprava in nadzorni svet, predlaga-
telj sklepov pod točko 3. in 4. pa le nadzor-
ni svet.

Če ob prvem sklicu skupščine ni dose-
žena sklepčnost, se skupščina ponovi iste-
ga dne ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.

Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
fizične osebe vsebovati ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poo-
blastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, firmo in sedež ter podpis in žig poo-
blastitelja.
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Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz
sodnega registra. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati sez-
nam prisotnih delničarjev oziroma poobla-
ščencev.

Gradivo za skupščino je od objave sklica
skupščine v Uradnem listu RS dalje na vpo-
gled delničarjem v tajništvu direktorja druž-
be na sedežu družbe na naslovu: Ob želez-
nici 16, Ljubljana, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Saturnus
Orodjarna in strojegradnja d.d.,

uprava
Božidar Zajc, univ.dipl.ek.

Ob-39202
Na podlagi 9. člena statuta delniške druž-

be Marles pohištvo Maribor d.d., Limbuška
c. 2, Limbuš , direktor družbe v funkciji upra-
ve sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Marles pohištvo Maribor d.d.,

ki bo v torek, 19. decembra 2000, s
pričetkom ob 12. uri v sejni sobi Marles
d.d., Limbuška c. 2, Limbuš, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje delovnih teles skupšči-
ne (predsednika skupščine, preštevalcev
glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– za predsednico skupščine se imenuje
Stanka Osterc,

– za preštevalca glasov se imenujeta Ma-
teja Razlag in Bogdan Božac,

– ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave družbe za leto 1999 z revidiranimi
računovodskimi izkazi in mnenjem revizij-
ske družbe.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 1999
z revidiranimi računovodskimi izkazi in mne-
njem revizijske družbe v predloženem be-
sedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube družbe v letu 1999.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: izguba družbe v
letu 1999 ostane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za le-

to 2000 skupščina imenuje revizorsko druž-
bo “Revizija, družba za revizijo in svetovanje
d.o.o. Maribor”.

5. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina družbe sprejme spremem-
bo firme družbe, ki odslej glasi MB-LES,
družba za proizvodnjo in storitve d.d. Skraj-
šano firma glasi: MB-LES d.d.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme spremem-
be statuta Marles pohištvo Maribor d.d. in
prečiščeno besedilo – čistopis statuta, v
predloženi vsebini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Delničarji družbe lahko dajo poo-
blastila za udeležbo in glasovanje v skladu z
zakonskimi določbami, kar pomeni, da mo-
ra biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu firme.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini najavili naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
v pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati s
prijavo v istem roku poslati tudi pisna poo-
blastila, zakoniti zastopniki pa dokaz o sta-
tusu zakonitega zastopnika.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
konite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in pre-
vzema glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj eno uro pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustrez-
nega identifikacijskega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

Popolno gradivo za skupščino družbe, ki
vsebuje tudi čistopis statuta družbe, je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v pro-
storih pisarne Maje Križaj vsak delovni dan
od 12. do 14. ure od 20. 11. 2000 dalje.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave sklica.

Nasprotni predlog mora biti jasen in ra-
zumno utemeljen.

Skupščina je sklepčna (prvi sklic), če bo
ob sklicu prisotnih vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ob sklicu
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic) z istim dnevnim re-
dom isti dan ob 12.30 na mestu prvega
sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Marles pohištvo Maribor, d.d.
uprava – direktor

Ksenija Nadelsberger, univ. dipl. ek.

Ob-39204
Prophetes partnerska družba za financi-

ranje in razvoj, d.d., 1000 Ljubljana, Trža-
ška 132, (dalje v besedilu: družba) vabi del-
ničarje na

2. sejo
skupščine in ločeni zasedanji

imetnikov delnic razreda A in razreda B

Uprava sklicuje 2. skupščino in ločeni
zasedanji delnic razreda A in razreda B dne
19. 12. 2000, ob 12. uri na sedežu družbe
v Ljubljani, Tržaška 132, soba 156.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.

Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina in oba ločena razreda
delnic razreda A in razreda B lahko zaseda-
ta. Uprava obvesti skupščino glede notarke
mag. Nine Češarek, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca:

– za predsednika skupščine in ločenega
zasedanja delničarjev razreda A in delničar-
jev razreda B  Atanasovski Ljudmila in za

– preštevalca glasov Sonja Končan in
Igor Vuk iz RR & Co, d.o.o.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev gla-

sov predsednik skupščine ugotovi sklep-
čnost skupščine in vsakega ločenega raz-
reda delnic.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino in ločena

zasedanja razredov delnic z dnevnim redom.
Ločena razreda delnic razreda A in razreda
B glasujeta ločeno o 2., 6., 7., 8. in 9. točki
dnevnega reda.

5. Poročilo uprave o poteku razvoja druž-
be v letu 2000.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani s
poročilom o razvoju družbe.

6. Sklep o spremembi statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejme se spremembe statuta v pre-
dloženem besedilu.

7. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la z vložki z drugo izdajo in nejavno ponud-
bo delnic razreda A in delnic razreda B in o
izključitvi prednostne pravice dosedanjih
delničarjev.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala z vložki in o izključitvi prednostne
pravice dosedanjih delničarjev kot sledi:

1. Izdajatelj delnic je:
Prophetes, partnerska družba za fi-

nanciranje in razvoj, d.d., 1000 Ljubljana,
Tržaška 132 (v nadaljnjem besedilu: družba
oziroma izdajatelj).

2. Povečanje osnovnega kapitala z
vložki: osnovni kapital delniške družbe Prop-
hetes d.d, ki znaša 13,014.000 SIT, se na
podlagi 309. člena ZGD in tega sklepa
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z vložki poveča za nominalno vrednost sku-
pne izdaje novih delnic, to je za 20,104.000
SIT, tako da znaša osnovni kapital družbe
po povečanju 33,118.000 SIT.

3. Razred in vrsta delnic: povečanje
osnovnega kapitala se izvede z drugo ne-
javno izdajo 12840 prednostnih glasoval-
nih imenskih delnic razreda A, ki se pridobi
ali prenaša na druge osebe le s predho-
dnim pisnim soglasjem nadzornega sveta
in daje imetnikom pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe tako, da nudi vsaka del-
nica en glas in se upošteva omejitve glaso-
valne pravice kot to določa 91. člen tega
statuta, nudi pravico do dela dobička, ki
gre delnicam razreda A glede na njihovo
udeležbo na osnovnem kapitalu in nudi pra-
vico do ustreznega dela preostalega pre-
moženja po likvidaciji ali stečaju družbe ter
druge pravice, omejitve in obveze kot jih
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določa ta statut in zakon in se pridobi z
vplačilom denarnih vložkov ali stvarnih vlož-
kov, ki jih družba potrebuje za opravljanje
svoje dejavnosti. Prednostni delnici razre-
da A pripada minimalna prednostna divi-
denda v višini 3% na knjigovodsko vred-
nost delnic razreda A na 31. 12. poslovne-
ga leta, za katerega se dividenda izplača.
Minimalna dividenda se prvič obvezno iz-
plača za poslovno leto 2002. Preostali del
dobička, namenjen izplačilu dividende, se
za delnice razreda A in delnice razreda B
izplača sorazmerno z njihovo udeležbo na
osnovnem kapitalu.

Prvič se dividenda lahko izplača za
poslovno leto 2002.

Člani uprave in nadzornega sveta so
lahko samo partnerji, ki so v celoti vplačali
minimalni kapital v obliki prednostnih del-
nic razreda A in so minimlni kapital zastavili
družbi.

Povečanje se izvede z drugo nejavno
izdajo 7264 navadnih prinosniških prosto
prenosljivih delnic razreda B, ki daje imetni-
kom pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe vendar glede glasovalne pravice v
skladu z omejitvami iz 91. člena tega statu-
ta, pravico do dela dobička sorazmerno z
udeležbo delnic razreda B na osnovnem
kapitalu upoštevanju obveznosti izplačila mi-
nimalne prednostne dividende, ki gre pre-
dnostnim delnicam razreda A, in nudi pravi-
co do ustreznega dela preostalega premo-
ženja po likvidaciji ali stečaju družbe ter dru-
ge pravice, omejitve in obveznosti kot jih
določata statut in zakon.

Prva dividenda se lahko izplača za po-
slovno leto 2002. Najkasneje, ko bo par-
tnerjev najmanj 10.000 in partnerskih družb
najmanj 500 in bo vplačano v nominalni
vrednosti za 10.000,000.000 SIT delnic
razreda A, bo družba ustanovila v Republiki
Sloveniji, če pa pravno to ne bo mogoče,
pa v državi, kjer je to dopustno, odprt vza-
jemni sklad za eno pravno osebo ali bo
vprašanje vzajemnega sklada uredila druga-
če, toda tako, da se bo onemogočil sovraž-
ni prevzem družbe in bo ustvarila možnost,
da imetniki delnic razreda B svoje delnice
zamenjajo za enote premoženja v odprtem
vzajemnem skladu.

Nove delnice so druge izdaje in tvori-
jo z že izdanimi prednostnimi delnicami raz-
reda A in navadnimi prinosniškimi delnicami
razreda B ustanovne izdaje isti razred.

4. Nominalna in prodajna vrednost
Nominalna vrednost ene delnice raz-

reda B znaša 1.000 SIT.
Prodajna cena za eno delnico razre-

da A in razreda B znaša 2.150 SIT, ker se
delnice vplačajo s premijo oziroma s pre-
sežkom vplačanega kapitala.

5. Pripadek dividende in čas izplačila
dividende:

Dividenda pripade delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo deset dni pred
odločitvijo skupščine o uporabi dobička.

Dividenda se izplača najkasneje v
šestdesetih dneh po sprejetju sklepa o upo-
rabi dobička na skupščini.

Dividenda se v tem roku ne revalorizi-
ra. Po preteku tega roka se bo dividenda, ki
se ne izplača, revalorizirala v skladu z rastjo
cen življenjskih stroškov za pretekli mesec
glede na mesec izplačila dividende.

6. Prednostna pravica imetnika delnic
ob novi izdaji delnic:

Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa novih delnic je izključena.

7. Vrstni red uveljavljanja prednosti,
če se prednostne delnice izdajajo v več se-
rijah:

Imetniki delnic te druge izdaje delnic
razreda A in razreda B imajo skladno s sta-
tutom prednostno pravico ob novih izdajah
delnic glede na svojo udeležbo na osnov-
nem kapitalu družbe, razen če organi druž-
be prednostno pravico v skladu s statutom
izključijo.

8. Sekundarna predkupna pravica.
Imetniki delnic razreda A te druge izdaje
imajo obvezo, da delnice razreda A v prime-
ru prodaje najprej ponudijo v odkup drugim
delnčarjem, imetnikom delnic razreda A. Se-
kundarna predkupna pravica obstoječih del-
ničarjev traja 30 dni. V primeru, da želijo
imetniki delnic razreda A svoje delnice od-
tujiti osebam, ki niso imetniki delnic razreda
A, morajo za ta namen dobiti predhodno
pisno soglasje nadzornega sveta družbe.

9. Pogoji za izplačilo dividend imetni-
kom prednostnih delnic razreda A:

Prednostni delnici razreda A pripada
minimalna prednostna dividenda v višini 3%
na knjigovodsko vrednost delnic razreda A
na 31. 12. poslovnega leta, za katerega se
dividenda izplača. Minimalna dividenda se
prvič obvezno izplača za poslovno leto
2002. Preostali del dobička, namenjen iz-
plačilu dividende, se za delnice razreda A in
delnice razreda B izplača sorazmerno z nji-
hovo udeležbo na osnovnem kapitalu.

Prvič se dividenda lahko izplača za
poslovno leto 2002.

10. Postopek razdelitve in izročitve
delnic:

Uprava je pooblaščena, da v soglasju
z nadzornim svetom v skladu s poslovno
politiko družbe opravi izbor delničarjev, ki
delnice lahko vpišejo in vplačajo.

Nove delnice bodo na podlagi tega
sklepa vpisali in vplačali naslednji delničarji:

– Kovinoplastika Lož, družba poobla-
ščenka, d.d. Lož, C. 19. oktobra 57, 1386,
Stari Trg, matična št. 1422375000, ki je
vpisala in se zavezala, da bo vplačala 200
prednostnih imenskih delnic razreda A no-
minalne vrednosti 1.000 SIT in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d.,
Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana, matič-
na št. 5076404, ki je vpisalo in se zaveza-
lo, da bo vplačalo 1000 prednostnih imen-
skih delnic razreda A nominalne vrednosti
1.000 SIT in po emisijski vrednosti 2.150
SIT za eno delnico,

– Finea Consulting, d.o.o., Kraljeviča
Marka 21, 2000 Maribor, matična
št. 5493994, ki je vpisala in se zavezala, da
bo vplačala 186 prednostnih imenskih del-
nic razreda A nominalne vrednosti 1.000
SIT in po emisijski vrednosti 2.150 SIT za
eno delnico,

– Žurej Jurij, Prevalje 6 a, 1225 Lu-
kovica, EMŠO 0604973501081, ki je vpi-
sal in se zavezal, da bo vplačal 10 predno-
stnih imenskih delnic razreda A nominalne
vrednosti 1.000 SIT in po emisijski vred-
nosti 2.150 SIT za eno delnico in 40 nava-
dnih prinosniških delnic razreda B nomi-

nalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
in po emisijski vrednosti 2.150 SIT za eno
delnico,

– Maja Ravnikar, Mirje 15, 1000 Ljub-
ljana, EMŠO 0311960505633, ki je vpisa-
la in se zavezala, da bo vplačala 50 predno-
stnih imenskih delnic razreda A nominalne
vrednosti 1.000 SIT in po emisijski vredno-
sti 2.150 SIT za eno delnico,

– DO&GO, d.o.o., Čufarjeva 3, 2250
Ptuj, matična št. 1122398, ki je vpisal in se
zavezal, da bo vplačal 500 prednostnih
imenskih delnic razreda A nominalne vred-
nosti 1.000 SIT in po emisijski vrednosti
2.150 SIT za eno delnico,

– M.K.S., d.o.o., Rimska 8, 1000
Ljubljana, matična št. 1244418, ki je vpisal
in se zavezal, da bo vplačal 230 navadnih
prinosniških delnic razreda B nominalne
vrednosti 1.000 SIT in po emisijski vredno-
sti 2.150 SIT za eno delnico,

– Deželak Martin, Krožna cesta 12,
6000 Koper, EMŠO 0608971500245, ki
je vpisal in se zavezal, da bo vplačal 100
navadnih prinosniških delnic razreda B no-
minalne vrednosti 1.000 SIT in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Pospiš Dejan, Ljubljanska 18, 1351
Brezovica, EMŠO 2506971500369, ki je
vpisal in se zavezal, da bo vplačal 466 pre-
dnostnih imenskih delnic razreda A nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Medimurec Slavko, Prešernova 57,
1290 Ljubljana, EMŠO 2604950500077,
ki je vpisal in se zavezal, da bo vplačal 466
prednostnih imenskih delnic razreda A no-
minalne vrednosti 1.000 SIT in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Stanič Gojko, Kraška 12, 1000
Ljubljana, EMŠO 1505940500387, ki je
vpisal in se zavezal, da bo vplačal 1400
navadnih prinosniških delnic razreda B no-
minalne vrednosti 1.000 SIT in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Logar-Stanič Viktorija, Kraška 12,
1000 Ljubljana, EMŠO 1904953505452,
ki je vpisala in se zavezala, da bo vplačala
1400 navadnih prinosniških delnic razreda
B nominalne vrednosti 1.000 SIT in po emi-
sijski vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Petan Zvonko, Podgora 40, 8351
Straža, EMŠO 1503975000301, ki je vpi-
sal in se zavezal, da bo vplačal 100 nava-
dnih prinosniških delnic razreda B nominal-
ne vrednosti 1.000 SIT in po emisijski vred-
nosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Tovarna močnih krmil Črnci holding
– družba pooblaščenka d.d., Črnci 2 a,
9253 Apače, matična št. 5199328, ki je
vpisala in se zavezala, da bo vplačala 465
prednostnih imenskih delnic razreda A no-
minalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
in po emisijski vrednosti 2.150 SIT za eno
delnico,

– Slavko Trstenjak, Mucherjeva 4,
1000 Ljubljana, EMŠO 2104973500462,
ki je vpisal in se zavezal, da bo vplačal 10
prednostnih imenskih delnic razreda A no-
minalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
in po emisijski vrednosti 2.150 SIT za eno
delnico,

– RR & CO, d.o.o., Koper, Belvede-
re b.š. 6000 Koper, matična št. 5545005,
ki je vpisal in se zavezal, da bo vplačal 450
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prednostnih imenskih delnic razreda A no-
minalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
in po emisijski vrednosti 2.150 SIT za eno
delnico,

– Medis, d.o.o., Brnčičeva 11, 1001
Ljubljana, matična št. 50230484, ki je vpi-
sal in se zavezal, da bo vplačal 700 predno-
stnih imenskih delnic razreda A nominalne
vrednosti 1.000 SIT za eno delnico in po
emisijski vrednosti 2.150 SIT za eno delni-
co in 700 navadnih prinosniških delnic raz-
reda B nominalne vrednosti 1.000 SIT za
eno delnico in po emisijski vrednosti 2.150
SIT za eno delnico,

– Cestno podjetje Ljubljana, družba
pooblaščenka d.d., Stolpniška 10, 1112
Ljubljana, matična št. 5076790, ki je vpisa-
lo in se zavezalo, da bo vplačalo 500 pre-
dnostnih imenskih delnic razreda A nomi-
nalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico in
po emisijski vrednosti 2.150 SIT za eno
delnico in 1825 navadnih prinosniških del-
nic razreda B nominalne vrednosti 1.000
SIT za eno delnico in po emisijski vrednosti
2.150 SIT za eno delnico,

– Veber Jožef, Cesta IX/5, 3320 Ve-
lenje, EMŠO 3110942500034, ki je vpisal
in vplačal 110 prednostnih imenskih delnic
razreda A nominalne vrednosti 1.000 SIT za
eno delnico in po emisijski vrednosti 2.150
SIT za eno delnico ter 110 navadnih prino-
sniških delnic razreda B nominalne vredno-
sti 1.000 SIT za eno delnico in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Razinger Darja, Glinškova ploščad
4, 1000 Ljubljana, ki je vpisala in vplačala
250 delnic razreda A nominalne vrednosti
1.000 SIT z a eno delnico in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– KPL – gradnje, rast, inženiring,
družba pooblaščenka, d.d. Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana, ki je vpisalo in vplačalo 500
prednostnih imenskih delnic razreda A no-
minalne vrednosti 1.000 SIT za eno delnico
in po emisijski vrednosti 2.150 SIT za eno
delnico in 1359 delnic navadnih prinosni-
ških delnic razreda B nominalne vrednosti
1.000 SIT za eno delnico in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico,

– Prevent, avtomobilske sedežne pre-
vleke, delovna oblačila in rokavice, d.d., Kidri-
čeva ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, je vpisal
in se zavezal, da bo vplačal 6977 prednostnih
imenskih delnic razreda A nominalne vredno-
sti 1.000 SIT za eno delnico in po emisijski
vrednosti 2.150 SIT za eno delnico.

11. Nejavna izdaja: celotna nova iz-
daja delnic predstavlja nejavno izdajo po
določbah 5. in 18. člena zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99)
in je tako namenjena največ 50 vnaprej zna-
nim kupcem, ki se zavežejo, da bodo odku-
pili celotno izdajo delnic tako, da podpišejo
vpisno potrdilo in delnice vplačajo najkas-
neje v 30 dneh po sprejemu tega sklepa.

V primeru, da kupci ne bi vplačali vpi-
sanih delnic v skladu z zavezo, bodo morali
za čas zamude plačila plačati zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamu-
dne obrestne mere.

12. Način vplačila delnic: nove delnice
morajo biti v celoti vpisane in plačane v denar-
ju. Kupnina se revalorizira v skladu z rastjo
cen življenjskih stroškov za mesec, ki predho-
di mesecu realizacije vplačila kupnine.

13. Način oziroma oblika izdaje del-
nic:

Družba bo delničarjem, ki so vplačali
delnice razreda A, izročila za imenske delni-
ce eno vsotno delnico najkasneje 30 dni po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v regi-
ster.

Delnice razreda B bodo izdane v ne-
materializirani obliki z vpisom v centralni re-
gister pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljub-
ljana. Nalog za vpis delnic razreda B druge
izdaje bo družba izdala najkasneje v 30 dneh
po vpisu povečanja osnovnega kapitala v
register.

14. Prisilni umik delnic: prisilni umik
delnic razreda A in razreda B druge izdaje,
izdanih s tem sklepom je dovoljen.

15. Čas vpisa delnic: rok za vpisova-
nje in vplačevanje novih delnic je en mesec
od dneva poziva znanemu krogu vpisnikov,
ki so se zavezali prevzeti celotno izdajo del-
nic.

16. Način vpisa delnic: nove delnice
se bodo vpisovale na sedežu družbe in vpla-
čevale preko banke ali Agencije za plačilni
promet.

17. Pogoji uspešnosti nove izdaje del-
nic: vpis povečanja osnovnega kapitala v
sodni register se na podlagi ugotovitvenega
sklepa uprave in nadzornega sveta izvede,
če so vse delnice druge nejavne izdaje del-
nic razreda A in razreda B prevzete in vpla-
čane.

18. Vrnitev vplačil, če se delnice ne
izda – neuspeli vpis: če v vpisnem roku iz
tega sklepa vse delnice razreda A in razre-
da B ne bodo vpisane in vplačane in izdaja
ne bo uspela, bodo vpisnikom vrnjena vpla-
čila pri banki ali Agenciji za plačilni promet,
v kateri so izvedli vplačilo. Vplačila se bodo
vpisnikom vrnila najkasneje v 14 dneh od
izteka roka za vpisovanje in vplačila delnic
po tem sklepu.

V primeru, da družba vpisnikom ne
vrne vplačanih sredstev in ne izroči stvarnih
vložkov v roku, določenem s tem sklepom,
mora družba vpisnikom vplačati tudi zamu-
dne obresti, določene z zakonom.

8. Sklep o povečanju osnovnega kapitala
z vložki z javno ponudbo delnic razreda B.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o povečanju osnov-
nega kapitala z vložki s tretjo javno izdajo
delnic kot sledi:

1. Izdajatelj delnic je:
Prophetes, partnerska družba za fi-

nanciranje in razvoj, d.d., 1000 Ljubljana,
Tržaška 132 (v nadaljnjem besedilu: družba
oziroma izdajatelj).

2. Povečanje osnovnega kapitala z
vložki: osnovni kapital delniške družbe Prop-
hetes d.d, ki znaša 33,118.000 SIT, se na
podlagi 309. člena ZGD in tega sklepa
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z vložki s tretjo izdajo navadnih delnic razre-
da B z javno ponudbo delnic na podlagi
prospekta poveča za nominalno vrednost
skupne izdaje novih delnic, to je za
1.000,000.000 SIT, tako da znaša osnovni
kapital družbe po povečanju
1.033,118.000 SIT.

3. Razred in vrsta delnic.
Povečanje se izvede s tretjo javno iz-

dajo 1,000.000 navadnih prinosniških pro-
sto prenosljivih delnic razreda B, ki dajo

imetnikom pravico do udeležbe pri upravlja-
nju družbe, vendar glede glasovalne pravi-
ce v skladu z omejitvami iz 91. člena statu-
ta, pravico do dela dobička sorazmerno z
udeležbo delnic razreda B na osnovnem
kapitalu ter ob upoštevanju obveznosti iz-
plačila minimalne prednostne dividende, ki
gre prednostnim delnicam razreda A, in nu-
di pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe
ter druge pravice, omejitve in obveznosti
kot jih določata statut in zakon.

Prva dividenda se lahko izplača za po-
slovno leto 2002. Najkasneje, ko bo par-
tnerjev najmanj 10.000 in partnerskih družb
najmanj 500 in bo vplačano v nominalni
vrednosti za 10.000,000.000 SIT delnic
razreda A, bo družba ustanovila v Republiki
Sloveniji, če pa pravno to ne bo mogoče,
pa v državi, kjer je to dopustno, odprt vza-
jemni sklad za eno pravno osebo ali bo
vprašanje vzajemnega sklada uredila druga-
če, toda tako, da se bo onemogočil sovraž-
ni prevzem družbe in bo ustvarila možnost,
da imetniki delnic razreda B svoje delnice
zamenjajo za enote premoženja v odprtem
vzajemnem skladu. Nove delnice so tretje
izdaje in tvorijo z že izdanimi prednostnimi
delnicami razreda A in navadnimi prinosni-
škimi delnicami razreda B ustanovne izdaje
isti razred.

4. Nominalna in prodajna vrednost
Nominalna vrednost ene delnice raz-

reda B je 1.000 SIT.
Najnižja prodajna cena za eno delni-

co razreda B je 3.500 SIT, ker se delnice
vplačajo s premijo oziroma s presežkom
vplačanega kapitala.

5. Pripadek dividende in čas izplačila
dividende:

Dividenda pripade delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo deseti dan pred
odločitvijo skupščine o uporabi dobička.

Dividenda se izplača najkasneje v
šestdesetih dneh po sprejetju sklepa o upo-
rabi dobička na skupščini.

Dividenda se v tem roku ne revalorizi-
ra. Po preteku tega roka se bo dividenda, ki
se ne izplača, revalorizirala v skladu z rastjo
cen življenjskih stroškov za pretekli mesec
glede na mesec izplačila dividende.

6. Prednostna pravica imetnika del-
nic ob tretji izdaji delnic:

Dosedanji delničarji imajo prednost pri
vpisu in vplačilu delnic razreda B tretje izda-
je v sorazmerju s svojo dosedanjo udeležbo
na osnovnem kapitalu družbe tako, da pre-
dnostno pravico uresničijo v 14 dneh po
javni objavi tega sklepa v glasilu družbe.

Prednostna pravica se uresničuje s
pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati
družbi in z vplačilom vpisanih delnic pred
potekom prednostnega roka. Če dosedanji
delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo
prednostne pravice in ne vpišejo in ne vpla-
čajo izdanih delnic, potem njihova predno-
stna pravica preneha.

Uprava mora v sedmih dneh po pote-
ku prvega roka za uveljavitev prednostne
pravice dosedanje delničarje, ki so delnice
vplačali z objavo v glasilu družbe obvestiti o
tem koliko razpisanih delnic je ostalo nevpi-
sanih in jih pozvati, da delnice vpišejo v
drugem prednostnem roku, ki traja 14 dni
od dne objave poziva v glasilu družbe.
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Pravico do vpisa delnic imajo delni-
čarji v razmerju s svojim dotedanjim imetniš-
tvom delnic v osnovnem kapitalu družbe,
upoštevaje novo vpisane in vplačane delni-
ce prvega predkupnega roka.

Po zaključku drugega vpisnega roka
se preostale delnice tretje izdaje proda tre-
tjim osebam.

7. Vrstni red uveljavljanja prednosti,
če se prednostne delnice izdajajo v več se-
rijah: imetniki delnic te tretje izdaje delnic
razreda B imajo skladno s statutom predno-
stno pravico ob novih izdajah delnic glede
na svojo udeležbo na osnovnem kapitalu
družbe, razen če organi družbe prednostno
pravico v skladu s statutom izključijo.

8. Postopek razdelitve in izročitve del-
nic: delnice razreda B pridobi tisti kupec, ki
preje vplača kupnino. Če je vplačal delnic
več kakor je bilo delnic razpisanih, se ose-
bam, ki delnic več ne morejo pridobiti ku-
pnina za plačane delnice vrne.

9. Javna ponudba: delnice razreda B
tretje izdaje so namenjene javni ponudbi.
Izdajatelj bo na podlagi tega sklepa in v
skladu z 11. in 13. členom zakona o vre-
dnostnih papirjih izdelal prospekt in pridobil
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih pa-
pirjev za javno ponudbo delnic.

10. Način vplačila delnic: nove delni-
ce morajo biti v celoti vpisane in plačane v
denarju.

11. Način izdaje delnic: delnice raz-
reda B bodo izdane v nematerializirani obli-
ki z vpisom v centralni register pri Klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana. Nalog za vpis
delnic razreda B druge izdaje bo družba
izdala najkasneje v 30 dneh po vpisu pove-
čanja osnovnega kapitala v register.

12. Prisilni umik delnic: prisilni umik
delnic razreda B tretje izdaje, izdanih s tem
sklepom, je dovoljen.

13. Čas vpisa delnic: rok za vpisova-
nje in vplačevanje novih delnic je tri mesece
od dne javne objave poziva za vpisovanje in
vplačevanje delnic v glasilu družbe.

14. Način vpisa delnic: nove delnice
se bodo vpisovale pri borzno posredniški
družbi Moja delnica, d.d., Ljubljana, Trža-
ška 132 in v poslovalnicah te borzno posre-
dniške družbe med uradnimi urami.

Zadnji dan prodaje delnic je tri mese-
ce od javne objave tretje izdaje delnic.

15. Pogoji uspešnosti nove izdaje del-
nic: vpis povečanja osnovnega kapitala v
sodni register se na podlagi ugotovitvenega
sklepa uprave in nadzornega sveta izvede v
velikosti vplačanih delnic do zadnjega dne
trimesečnega vpisnega roka.

16. Vrnitev vplačil, če se delnice ne
izda – neuspeli vpis: če v vpisnem roku iz
tega sklepa najmanj 10% vpisanih delnic
razreda B ne bo vpisanih in vplačanih in
izdaja ne bo uspela, bodo vpisnikom vrnje-
na vplačila pri banki ali Agenciji za plačilni
promet, v kateri so izvedli vplačilo. Vplačila
se bodo vpisnikom vrnila najkasneje v 14
dneh od izteka roka za vpisovanje in vplači-
la delnic po tem sklepu.

V primeru, da družba vpisnikom ne vrne
vplačanih sredstev v roku, določenem s tem
sklepom, mora družba vpisnikom vplačati tudi
zamudne obresti, določene z zakonom.

9. Sklep skupščine o četrti nejavni izdaji
delnic razreda A in razreda B s pogojnim

povečanjem osnovnega kapitala zaradi po-
delitve pravice do delniških opcij.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o povečanju osnov-
nega kapitala s četrto izdajo delnic razreda
A in razreda B s pogojnim povečanjem
osnovnega kapitala.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1. Izdajatelj pravice do prednostnega
nakupa novih delnic na podlagi delniških
nakupnih opcij (dalje v besedilu: nakupne
opcije) je: Prophetes, partnerska družba za
financiranje in razvoj, d.d., 1000 Ljubljana,
Tržaška 132.

2. Pogojno povečanje osnovnega ka-
pitala: emisijski znesek pogojno povečane-
ga osnovnega kapitala znaša 90,000.000
SIT. Pod pogojem, da bodo imetniki delni-
ških nakupnih opcij na podlagi tega sklepa
uresničili pridobljene nakupne opcije, se
osnovni kapital družbe lahko poveča največ
za 90,000.000 SIT.

3. Upravičenci: upravičenci do delni-
ških opcij so delničarji, ki so delnice vplača-
li ob preobrazbi d.o.o. v d.d. v višini šest-
kratnika vplačanega osnovnega kapitala ter
v družbi zaposleni partnerji in drugi partner-
ji, ki so zunanji sodelavci družbe, ki so vpla-
čali kapital v višini dvakratnika kapitala vpla-
čanega do 31. 12. 2000 ter drugi partnerji,
s katerimi se družba v pogodbi o zaposlitvi
ali v pogodbi o sodelovanju dogovori, da
imajo pravico do delniških nakupnih opcij v
skladu s politiko stimulativnega nagrajeva-
nja zaposlenih in zunanjih sodelavcev druž-
be z delniškimi nakupnimi opcijami.

4. Izdane opcije in vrednost delnic:
izda se največ 90.000 delniških nakupnih
opcij. Vsaka delniška nakupna opcija daje
imetniku pravico do nakupa ene delnice raz-
reda A ali delnice razreda B, ki so nominal-
ne vrednosti ene delnice 1.000 SIT, za ce-
no 2.150 SIT za eno delnico.

Z izdanimi delniškimi opcijami je mo-
goče kupiti prednostne delnice razreda A
ali delnice razreda B, kar se določi v sklepu
organa družbe o podelitvi delniške nakupne
opcije.

5. Način uresničevanja odkupne pra-
vice: delniška nakupna opcija se uresničuje
z nakupom delnic samo za denar.

6. Moratorij in rok uresničenja delni-
ške nakupne opcije: upravičenci lahko ure-
sničijo delniško nakupno opcijo najprej v
letu 2001 in najkasneje 7 let od podelitve
delniške nakupne opcije.

7. Vrsta delniških nakupnih opcij in
prenosljivost: delniške nakupne opcije, s ka-
terimi upravičenci lahko pridobe delnice raz-
reda A glasijo na ime in niso prenosljive,
razen v primeru dedovanja. Delniške naku-
pne opcije, s katerimi upravičenci lahko pri-
dobijo delnice razreda B glasijo na ime in so
prenosljive na druge osebe.

8. Izdaja delniških nakupnih opcij:
uprava bo znanim upravičencem izdala listi-
ne o podelitvi delniških nakupnih opcij po
javni objavi tega sklepa v glasilu družbe,
drugim pa po sprejemu sklepa pristojnega
organa družbe o podelitvi delniške nakupne
opcije.

9. Razpored pridobljenih delnic: v pri-
meru, da bodo imetniki delniških opcij pra-
vico do nakupa delnic uresničili v predvide-

nem roku oziroma razdobju, se jim izdajo
delnice razreda A ali razreda B, ki imajo iste
pravice kot delnice, ki jih je družba že izdala
v ustanovni izdaji in so nominalne vrednosti
1.000 SIT za eno delnico.

Nove delnice so četrte izdaje in tvori-
jo z že izdanimi delnicami razreda A in razre-
da B ustanovne izdaje isti razred.

10. Razred delnic in prenosljivost:
delnica razreda A je prednostna glasovalna
imenska delnica razreda A, ki se pridobi ali
prenaša na druge osebe le s predhodnim
pisnim soglasjem nadzornega sveta in daje
imetnikom pravico do udeležbe pri upravlja-
nju družbe tako, da nudi vsaka delnica en
glas in se upošteva omejitve glasovalne pra-
vice kot to določa 91. člen tega statuta,
nudi pravico do dela dobička, ki gre delni-
cam razreda A glede na njihovo udeležbo
na osnovnem kapitalu in nudi pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe ter druge pravi-
ce, omejitve in obveze kot jih določata sta-
tut in zakon in se pridobi z vplačilom denar-
nih vložkov ali stvarnih vložkov, ki jih družba
potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.
Prednostni delnici razreda A pripada mini-
malna prednostna dividenda v višini 3% na
knjigovodsko vrednost delnic razreda A na
31. 12. poslovnega leta, za katerega se di-
videnda izplača. Minimalna dividenda se pr-
vič obvezno izplača za poslovno leto 2002.
Preostali del dobička, namenjen izplačilu
dividende se za delnice razreda A in delnice
razreda B izplača sorazmerno z njihovo ude-
ležbo na osnovnem kapitalu.

Prvič se dividenda lahko izplača za
poslovno leto 2002.

Člani uprave in nadzornega sveta so
lahko samo partnerji, ki so v celoti vplačali
minimalni kapital v obliki prednostnih delnic
razreda A in so minimalni kapital zastavili
družbi.

Delnica razreda B je navadna prino-
sniška prosto prenosljiva delnica in daje
imetnikom pravico do udeležbe pri upravlja-
nju družbe, vendar glede glasovalne pravi-
ce v skladu z omejitvami iz 91. člena tega
statuta, pravico do dela dobička sorazmer-
no z udeležbo delnic razreda B na osnov-
nem kapitalu ter ob upoštevanju obveznosti
izplačila minimalne prednostne dividende,
ki gre prednostnim delnicam razreda A, in
nudi pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be ter druge pravice, omejitve in obveznosti
kot jih določata statut in zakon.

Prva dividenda se lahko izplača za po-
slovno leto 2002. Najkasneje, ko bo par-
tnerjev najmanj 10.000 in partnerskih družb
najmanj 500  in bo vplačano v nominalni
vrednosti za 10.000,000.000 SIT delnic
razreda A, bo družba ustanovila v Republiki
Sloveniji, če pa pravno to ne bo mogoče,
pa v državi, kjer je to dopustno, odprt vza-
jemni sklad za eno pravno osebo ali bo
vprašanje vzajemnega sklada uredila druga-
če, toda tako, da se bo onemogočil sovraž-
ni prevzem družbe in bo ustvarila možnost,
da imetniki delnic razreda B svoje delnice
zamenjajo za enote premoženja v odprtem
vzajemnem skladu.

11. Oblika izdaje delnic: delnice raz-
reda A bodo izdane v obliki delniških listin
na ime, in sicer vsak prvi delovni dan v
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mesecu za tiste upravičence, ki so pravi-
co do nakupa uresničili v preteklem me-
secu.

Delnice razreda B, izdane na osnovi
tega sklepa, se bodo izdale pri centralni
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana z
vpisom v register nematerializiranih vredno-
stnih papirjev. Uprava bo dajala naloge za
vpis delnic prvi delovni dan v mesecu za
tiste upravičence, ki so odkupno pravico
uresničili v preteklem mesecu.

Uprava bo en mesec po izteku po-
slovnega leta prijavila za vpis v register sku-
pni znesek pogojno povečanega osnovne-
ga kapitala.

12. Pripadek dividende in čas izplači-
la dividende: dividenda pripade delničarjem,
ki so vpisani v delniško knjigo deset dni
pred odločanjem skupščine o uporabi do-
bička.

Dividenda se izplača najkasneje 60
dni po sprejetju sklepa o uporabi dobička
na skupščini.

Dividenda se v tem roku ne revalorizi-
ra. Po preteku tega roka se bo dividenda, ki
se ne izplača, revalorizirala v skladu z rastjo
cen življenjskih stroškov za pretekli mesec,
glede na mesec izplačila dividende.

13. Prednostna pravica imetnikov del-
nic.

Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa delniških nakupnih opcij je
izključena.

14. Sekundarna predkupna pravica:
pridobitelji delnic razreda A na podlagi na-
kupnih opcij imajo obvezo, da pridobljene
delnice v primeru prodaje najprej ponudi-
jo v odkup drugim delničarjem, imetnikom
delnic razreda A, preden jih odtujijo oziro-
ma ponudijo na trgu drugim osebam. Se-
kundarna predkupna pravica obstoječih
delničarjev traja najmanj 30 dni in se ure-
sničuje v skladu s statutom. V primeru, da
želijo imetniki delnic razreda A svoje del-
nice odtujiti, morajo za ta namen dobiti
predhodno soglasje nadzornega sveta
družbe.

15. Možnost preoblikovanja delnic:
na željo imetnika delnic razreda B, ki jih je
pridobil na podlagi nakupnih opcij, se nje-
gove pridobljene delnice lahko preobliku-
jejo z imenskih v prinosniške in obratno.

16. Postopek dodelitve delniških naku-
pnih opcij: uprava je pooblaščena, da v sogla-
sju z nadzornim svetom v skladu s poslovno
politiko družbe v skladu s kriteriji iz tretje toč-
ke tega sklepa določi fizične ali pravne osebe,
ki odkupno pravico oziroma, delniške naku-
pne opcije lahko vpišejo in vplačajo.

17. Nejavna izdaja: celotna četrta iz-
daja delnic na podlagi delniških nakupnih
opcij na podlagi petega odstavka 15. člena
zakona o trgu vrednostnih papirjev ne šteje
za prvo prodajo.

18. Uresničitev delniške nakupne op-
cije: odkupni upravičenec uresniči delniško
nakupno opcijo tako, da izpolni in podpiše
pisno izjavo v dvojniku in na banki ali APP
vplača kupnino za delnice. V pisni izjavi, ki
se izda v dvojniku, se navede delež po šte-
vilu in skupnem nominalnem znesku in raz-
red delnic in dan, ko je bil sklep o pogoj-
nem povečanju osnovnega kapitala ter po-
datke iz 312., 319. in 320. člena zakona o
gospodarskih družbah.

19. Odvzem delniške nakupne opci-
je: na predlog uprave in s soglasjem nad-
zornega sveta se lahko podeljena delniška
nakupna opcija odvzame podlagi naloga iz-
dajatelja v primerih:

– če upravičencu na lastno pobudo
preneha mandat ali preneha delovno ra-
zmerje ali pogodba o sodelovanju z družbo,
ki vključuje konkurenčno prepoved,

– če imetnik delniške nakupne opcije
s svojimi dejanji izdajatelju dokazano ško-
duje ali krši konkurenčno prepoved.

20. Skrajšanje moratorija: upraviče-
nec lahko delniško nakupno opcijo uresniči
ne glede na moratorij, če:

– pride do spremembe kontrolnega
paketa nad družbo, do pripojitve drugi dru-
žbi, združitve ali likvidacije,

10. Določitev minimalne cene minimal-
nega kapitala: predlog uprave in nadzorne-
ga sveta: sprejme se predlog o minimalni
ceni minimalnega kapitala za leto 2000 in
2001 tako, da znaša cena ene delnice raz-
reda A 2.150 SIT.

11. Sklep o povečanju števila članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: število članov nadzornega sveta se
poveča za enega člana.

12. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: za člana nad-

zornega sveta se izvoli: Gorazd Fale.
13. Obravnava in določitev nagrad čla-

nom nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-

me se predlog nadzornega sveta glede sej-
nine članov nadzornega sveta tako, da zna-
ša neto sejnina za predsednika 40.000 SIT
in za člane nadzornega sveta 30.000 SIT.
Članu nadzornega sveta se povrnejo tudi
potni stroški za udeležbo na sejah organov
družbe.

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.

Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo deset dni pred
zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavi-
jo družbi najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine.

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 in udele-
žencev ločenega zasedanja delničarjev del-
nic razreda A in razreda B potrdijo svojo
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 vključno s

spremembami statuta je na sedežu družbe

v sobi št. 122 na vpogled vsak delovni dan
pri Sonji Končan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda ali predloge glede
dnevnega reda, glede katerih želijo, da
so o njih pravočasno seznanjeni vsi delni-
čarji, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine in loče-
nega zasedanja delničarjev razreda A in
razreda B.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ali ločeno zasedanje del-

ničarjev razreda A ali razreda B ob napove-
dani uri ne bo sklepčno, se določi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina oziroma ločeno zasedanje delni-
čarjev imetnikov posameznih razredov del-
nic sklepčno ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Prophetes, partnerska družba za
financiranje in razvoj, d.d., Ljubljana

uprava
prof. dr. Gojko Stanič

Nasprotni predlog

Ob-39031
Na podlagi 288. člena zakona o go-

spodarskih družbah uprava – direktor
družbe Avtomehanika Škofja Loka,
d.d., Kidričeva 50, Škofja Loka, sporo-
ča delničarjem

nasprotni predlog

delničarja MD Holding, družba poobla-
ščenka, d.d., Kidričeva 50, Škofja Loka,
k 2.2. točki dnevnega reda izredne skup-
ščine družbe, sklicane za dne 28. 11.
2000.

Predlog sklepa
Za novega člana nadzornega sveta –

predstavnika delničarjev, skupščina izvoli
Tominc Jožico. Mandat novoizvoljeni članici
začne teči z dnem imenovanja in preneha s
prenehanjem mandata preostalemu članu
nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z imenovanjem Lu-
šina Franca za člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev v družbi.

Obrazložitev
Družba pooblaščenka ugotavlja, da je v

predlogu sklepa skupščine kršeno statutar-
no določilo 5.2. člena in kršena določila
zakona o sodelovanju delavcev pri upravlja-
nju, ki urejajo sodelovanje delavcev v orga-
nih družbe.

Stališče uprave
Uprava se z nasprotnim predlogom stri-

nja.
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.

uprava – direktor družbe
Podpečan Cveto

Ob-39124
Uprava KS – sklad 1, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska
22, v zadevi skupščine družbe, sklicane za
dne 14. 12. 2000 ob 12. uri, objavlja pred-
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loge delničarja Megafin, družba za inve-
stiranje in nepremičnine, d.d.

Predlog delničarja:
1. Predlog sklepa 4) k 3. točki dnev-

nega reda glasi:
Če bo za namen problikovanja družbe

potrebna uskladitev osnovnega kapitala
družbe in nominalne vrednosti delnice z
določili 169/1 in 173/1 člena Zakona o
gospodarskih družbah, skupščina sprej-
me naslednji sklep:

Nominalna vrednost delnice družbe se
spremeni, tako da znaša 1.000 SIT.

Petnajsti dan po vpisu spremembe de-
javnosti, firme in statuta v sodni register
se opravi zamenjava delnic. Zamenjava se
opravi tako, da se za vsakih dopolnjenih
deset dosedanjih delnic nominalne vred-
nosti 100 SIT na računu delničarja vpiše
po ena nova delnica nominalne vrednosti
po 1.000 SIT.

Z dnem zamenjave se dosedanje del-
nice družbe, vključno z delnicami, ki ne
dosežejo potrebnega števila, da bi bile
zamenjane z novimi, razveljavijo.

2. Predlog sklepa 5) k 3. točki dnev-
nega reda glasi:

V zvezi s predhodnim sklepom se
osnovni kapital družbe zmanjša za zne-
sek, ki je enak skupni nominalni vrednosti
delnic, ki na dan zamenjave pri posamez-
nih delničarjih ne dosegajo polne nomi-
nalne vrednosti nove delnice in s tem ne
dajejo pravice do zamenjave.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se
opravi po postopku združevanja delnic,
pri čemer dopolnjenih deset dosedanjih
delnic nominalne vrednosti po 100 SIT
oblikuje eno novo delnico nominalne vred-
nosti 1.000 SIT.

Iz naslova zmanjšanja osnovnega kapi-
tala se delničarjem za delnice, ki po pred-
hodnem sklepu ne zagotavljajo zamenja-
ve za novo delnico, skladno 350. členu
ZGD izplača nadomestilo v višini 40,31
SIT za vsako tako razveljavljeno delnico,
nastala razlika pa razporedi v rezerve druž-
be.

3. Predlog dopolnilnega sklepa k 3.
točki dnevnega reda glasi:

Skupščina potrdi imenovanje doseda-
njih članov nadzornega sveta PID kot čla-
nov nadzornega sveta družbe tudi po vpi-
su preoblikovanja v sodni register.

Utemeljitev:
Predlagatelj ocenjuje, da je tako po-

stavljen predlog zamenjave delnic in spre-
membe osnovnega kapitala ustreznejši,
saj zagotavlja povsem enakopraven polo-
žaj vseh delničarjev. Cena 40,31 SIT na
delnico predstavlja najvišjo doseženo pov-
prečno dnevno tržno ceno za delnico KS
– skald 1, d.d., v letu 2000. V izogib
dvomu glede veljavnosti mandata članov
nadzornega sveta PID po izvedbi preobli-
kovanja, delničar predlaga, da skupščina
potrdi nadaljnje imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Stališče uprave:
Uprava podpira predloge delničarja in

predlaga skupščini, da jih sprejme.
KS – sklad 1, d.d., Ljubljana

uprava družbe

Razne objave

Št. 3389/00 Ob-38798
GIM, d.o.o., Družba za promet z nepre-

mičninami, Maribor, Miklošičeva ul. 4, na
podlagi pooblastila Kristal, d.d., proizvod-
nja, montaža in trgovina z ravnim steklom -
1921 d.d., Stritarjeva ul. 24, objavlja

prodajo z zbiranjem ponudb
nepremičnega premoženja:

1. poslovni kompleks Stritarejva 24, Ma-
ribor, sestoječih iz poslovnih in proizvodnih
prostorov, ki stojijo na parc. št. 1810/1
poslovna stavba - dvorišče v izmeri
3.159 m2; 1810/2 dvorišče v izmeri 89 m2;
1812 gospodarsko poslopje in dvorišče v
skupni izmeri 818 m2, vse k.o. Studenci,

za ponujeno ceno 149,800.000 SIT.
Kompleks se lahko proda tudi po delih v

primeru, da bi se po delih prodala celota.
2. Proizvodno halo z upravnimi prostori

v obrtni coni v Lenartu na parc. št. 1128/1
poslovna stavba v izmeri 3.076,35 m2 ter
parc. št. 1182/2; 1182/3; 1882/4 v sku-
pni izmeri pripadajočih zemljišč 10.942 m2,

za ponujeno ceno 250,000.000 SIT.
3. Poslovno-stanovanjski objekt v Ormo-

žu, Hardek 3, lociran na parc. št. 429/1 in
430/2, k.o. Ormož, v skupni izmeri
1.472 m2,

za ponujeno ceno 21,400.000 SIT.
Pogoji sodelovanja
1. Pisne pondube je potrebno poslati v

zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa
na GIM, d.o.o., Maribor, Miklošičeva ul. 4 s
pripisom Ponudba za nakup – Kristal.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni zne-
sek, ter navedbo ali gre za nakup celote ali
nakup dela poslovne stavbe, oziroma zem-
ljišča. Ponudbo mora podpisati odgovorna
oseba.

3. Ponudnik mora plačati varščino v viši-
ni 10% predlagane izklicne cene na žiro
račun GIM, d.o.o., Maribor, št.
51800-601-53888. Potrjen izvod naloga se
priloži k ponudbi.

4. Varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, vsem ostalim morebitnim
ponudnikom pa brez obresti vrne v treh
dneh po odpiranju ponudb.

5. O izbiri najboljšega ponudnika bo
odločeno v treh dneh od dneva, ko je pote-
kel rok za zbiranje ponudb. Izbrani ponu-
dnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v
osmih dneh od prejema obvestila o izbiri,
kupnino pa v celoti plačati v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe na račun GIM, d.o.o., Ma-
ribor, št. 51800-601-53888. Če izbrani po-
nudnik ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine v predvidenem roku, se smatra, da je
odstopil od nakupa in je pogodba razveljav-
ljena po samem zakonu.

6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
Prometni davek, stroške predpisa lastništva
in ostale morebitne stroške plača kupec.
Če kupec ne plača v roku celotne kupnine
ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se
mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki osta-

ne po pokritju vseh stroškov, ki so nastali
zaradi kupčevega odstopa o nakupu.

7. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom.

8. Premoženje se prodaja po sistemu vi-
deno–kupljeno.

Podrobnejše informacije so na voljo po
tel. 062/224-251 ali osebno v Mariboru,
Miklošičeva 4, vsak delavnik med 9. in 13.
uro pri gospe Pojbič.

GIM, d.o.o., Maribor

Ob-38834
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipav-

čeva 18, na podlagi sklepa sveta zavoda in
Načrta prodaje in zamenjave premoženja v
lasti Republike Slovenije v upravljanju javnih
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija (sklep Vlade RS, št.
460-05/98-17 z dne 11. 11. 1999 in sk-
lep Vlade RS, št. 460-05/98-23 z dne
21. 4. 2000) objavlja

prodajo nepremičnine
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
1. Predmet prodaje je: enosobno stano-

vanje v IV. nadstropju večstanovanjskega
bloka Ul. bratov Vošnjakov 2, Celje, ki je na
stavbišču parc. št. 1026/8 k.o. Spodnja
Hudinja.

2. Izklicna cena je 3,414.579 SIT.
3. Nepremičnina je obremenjena z na-

jemnim razmerjem. Najemnik ima ob iz-
polnjevanju pogojev dražbe predkupno
pravico.

4. Pogoji pisne dražbe: ponudbe lahko
pošiljajo fizične osebe, ki so državljani Re-
publike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdi-
lo o državljanstvu za fizično osebo oziroma
originalni izpisek iz sodnega registra, s ka-
terim pravna oseba izkaže sedež v Republi-
ki Sloveniji in potrdilo o plačani varščini.

Ponudbi je potrebno priložiti tudi potrdi-
lo o plačanih davkih in prispevkih.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no ali osebno vročiti na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18,
3000 Celje, v zapečateni kuverti z oznako:
“Ponudba za nakup stanovanja”.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno
1. 12. 2000 do 12. ure. Vsak ponudnik
mora pred zaključenim rokom za oddajo
ponudbe položiti varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun Zavoda za zdrav-
stveno varstvo Celje, št.
50700-603-31733, z navedbo “varščina za
javno dražbo”. Plačana varščina bo izbrane-
mu ponudniku vračunana v ceno, drugim pa
bo brez obresti vrnjena v 5 dneh po izbiri
ponudnika.

Odpiranje pisnih ponudb bo 1. 12. 2000
ob 12.30, v prostorih Zavoda za zdravstve-
no varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bo-
do ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpi-
ranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi naj-
višjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki po-
nudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
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Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 15 dni od sklenitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi pri popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Davek na promet z nepremičninami, stro-
ške overitve pogodbe ter druge stroške v
zvezi z nakupom ter prenosom lastništva
plača kupec.

Vse druge informacije lahko dobijo zain-
teresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu, vsak delovni dan na telefonski šte-
vilki 03/42-51-201, kontaktna oseba Irena
Ivačič Štraus, e-mail: Irena.Ivacic@zzv-ce.si.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Ob-39087
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,

d.o.o., razpisuje

ustno javno dražbo
za prodajo počitniškega doma v

Ankaranu
Predmet prodaje je počitniški dom v An-

karanu, ki obsega:
– dva niza počitniških apartmajev (sku-

paj 32 sob), v skupni izmeri 500 m2,
– kuhinjo z restavracijo v skupni izmeri

366,50 m2 in
– zazidano in nezazidano stavbno zemlji-

šče, v skupni izmeri 6.621 m2.
Izklicna cena za objekte brez zemljišča

je 104,369.639 SIT.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi ce-

nitve pooblaščenega cenilca nepremičnin
Vlade Republike Slovenije za državno pre-
moženje za leto 2000 in znaša
185,329.430 SIT, od tega je vrednost grad-
benih objektov 104,369.639 SIT vrednost
zemljišča pa 80,959.791 SIT.

Zemljišče, ki ga obsega parcele št.
1367/7, 1367/10, 1367/18, 1367/19,
1367/20, 1376/21, 1367/6, 1376/4,
1376/15 in 1367/9 vse k.o. Oltra v skupni
izmeri 6.621 m2, nima še urejenega statu-
sa. Kupec objektov se bo moral v pogodbi
obvezati, da bo od prodajalca kupil tudi zem-
ljišče po revalorizirani tržni ceni, določeni s
cenitvijo, ko bo rešen sodni spor z Občino
Koper.

Dom ima za določen čas v najemu dru-
žba GIV, d.o.o., Ankaran 73, 2208 Anka-
ran, in sicer do 31. 12. 2006. Najemniku
pripada tudi delež od vlaganj v povečanju
vrednost doma, in sicer 38,819.233 SIT, ki
jih je po najemni pogodbi dolžan plačati
prodajalec ob prodaji doma.

Javna dražba bo v sredo, dne 13. 12.
2000, ob 13. uri, v pisarni direktorja na
sedežu prodajalca (Arkova 43 – soba št. 9).

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo pro-
dajalcu pred pričetkom dražbe predložiti iz-
pisek iz sodnega registra, fizične pa potrdi-
lo o državljanstvu Republike Slovenije. Poo-
blaščenci dražiteljev morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.

Vsak dražitelj mora pred pričetkom dra-
žbe vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene, to je 10,436.963,90 SIT na žiro
račun prodajalca št. 52020-601-13705 –
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o. in o vplačilu predložiti potrdilo pred

pričetkom dražbe. Neuspelemu dražitelju bo
varščina vrnjena v osmih dneh po opravljeni
dražbi.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 15
delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Pre-
ostali del kupnine mora kupec plačati v roku
8 dni po sklenitvi pogodbe. Če najboljši
ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določe-
nem roku, oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Var-
ščina v tem primeru ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overovitve, stroške vpi-
sa v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
od objave do dneva dražbe, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro na sedežu prodajalca
pri direktorju mag. Marku Cigaletu, univ.
dipl. inž. geol. osebno ali po tel.
05/37-73-811. Ogled je mogoč vsak de-
lovni dan od 4. 12. 2000 do dneva dražbe
po predhodnem dogovoru z najemnikom
počitniškega doma Anđelkom Čakarunom,
Oljčna pot 4, Ankaran (tel. 05/65-27-546).

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Ob-39089
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,

d.o.o., razpisuje

ustno javno dražbo
za prodajo upravne stavbe RŽS Idrija v

zapiranju, d.o.o.
Predmet prodaje je upravna stavba Ru-

dnika živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.,
Arkova 43, Idrija, ki stoji na parceli št. 486,
k.o.o. Idrija – mesto, v izmeri 826 m2 in ima
557,63 m2 uporabne površine. Stavbo se
prodaja v celoti.

Izklicna cena za objekt in zemljišče je
75,563.437 SIT.

Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi ce-

nitve pooblaščenega cenilca nepremičnin
Vlade Republike Slovenije za državno pre-
moženje za leto 2000 in znaša 75,563.437
SIT.

Del pritličja ima v najemu za določen čas
družba Božič, d.o.o. Najemnik je dolžan iz-
prazniti prostore v roku enega leta po obve-
stilu najemodajalca o prodaji stavbe. Stavba
je trenutno še zasedena in bo izpraznjena
do konca januarja 2001.

Javna dražba bo v torek, dne 13. 12.
2000, ob 10. uri, v prisarni direktorja na
sedežu prodajalca (Arkova 43 – soba št. 9).

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pravne osebe morajo pro-
dajalcu pred pričetkom dražbe predložiti iz-
pisek iz sodnega registra, fizične pa potrdi-
lo o državljanstvu Republike Slovenije. Poo-
blaščenci dražiteljev morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.

Vsak dražitelj mora pred pričetkom dra-
žbe vplačati varščino v višini 10% od izklic-
ne cene, to je 7,556.344 SIT na žiro račun
prodajalca št. 52020-601-13705 – Ru-
dnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.
in o vplačilu predložiti potrdilo pred pričet-
kom dražbe. Neuspelemu dražitelju bo var-
ščina vrnjena v osmih dneh po opravljeni
dražbi.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 15
delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Pre-
ostali del kupnine mora kupec plačati v roku
8 dni po sklenitvi pogodbe. Če najboljši
ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določe-
nem roku, oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Var-
ščina v tem primeru ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
(davek, stroške overovitve, stroške vpisa v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
od dneva objave do dneva dražbe, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu
prodajalca pri direktorju mag. Marku Ciga-
letu, univ. dipl. inž. geol. osebno ali po tel.
05/37-73-811. Ogled je mogoč vsak de-
lovni dan od 4. 12. 2000 do dneva dražbe
po predhodnem dogovoru.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Izgubljene listine

Štampiljke

BOKAL GREGOR, Graška cesta 9, Liti-
ja, štampiljko pravokotne oblike z napisom
Bokal Gregor s. p. Montaža kovinskih kon-
strukcij Graška c. 9, Litija Tel:
01/8984448. gnc-40344

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRTOJBA,
Ul. 9. septembra 137, Šempeter pri Gori-
ci, štampiljko okrogle oblike z napisom, na
oboku Društvo upokojencev in Vrtojba na
sredini. gnh-40693

Tehnounion, d.d., Ljubljana, Vošnjako-
va 2, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke z naslednjo vsebino: TEHNOUNION,
d.d., Ljubljana, 12102/1.
Ob-38861

Priglasitveni list

Avsec Zvonko s.p., Gor. Laze 2/b, Se-
mič, priglasitveni list, opravilna
št. 05-0121/94. gnb-40695

Cehner Vinko, Pameče 119, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna
št. 49-0086/94, izdan dne 1. 3. 1994.
gnu-40601

Deržek Roman, Jakčeva 28, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-1750/95.
gnb-40745

Drobnič Edo s.p., Rumanja vas 42/a,
Straža, priglasitveni list, opravilna
št. 038/1560/95, izdan dne 1. 4. 1995.
gnx-40302

Gačnik Leopold, Trebelno 6, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 28-2559/97,
izdan dne 16. 9. 1997. gnk-40411
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Husić Hamida, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-2470/97, izdan dne 1. 4. 1997.
gnl-40510

Ilić Milan, Miklošičeva 1, Celje, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju,
št. 021425/0872/00/13-1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gne-40692

Knez Viljem, Male Grahovše 5, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0350/94,
izdan dne 31. 12. 1994. gnb-40445

Krajnc Jože, Gradiška 426, Zgornja
Kungota, priglasitveni list, opravilna
št. 065-0280/94, izdan dne 28. 12.
1994. gnv-40600

Malnarič Anton, Kal 7, Semič, priglasi-
tveni list, opravilna št. 05-0577/96.
gnt-40602

Pogorelec Janez, Lončarska ulica 22,
Dolenja vas, obrtno dovoljenje,
št. 066460-0774-01-56-99, izdano dne
8. 3. 1999. gnw-40299

Rajšp Anton s.p., Streliška 95, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št. 064
1335. gnw-40599

Ratkajec Weigerl Nives, Podgorska pot
5, Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 055675/1868/01-35/1996, izdana
dne 7. 3. 1996. gnn-40383

Savski Greta s.p., Dravinjska cesta 62,
Poljčane, priglasitveni list, opravilna
št. 50-0703/94, izdan dne 10. 8. 1994.
gny-40397

Šaban Husein s.p., Cesta 14. divizije
10/a, Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2183/94. gne-40546

Šega Irenca, Kresnice 58/a, Kresnice,
obrtno dovoljenje,
št. 066637/0362/00-33/1995, izdano
dne 6. 3. 1995. gnq-40755

Šeneker Ivan, Nikova ulica 8, Lenart v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna
št. 21-0031/94. gno-40707

Potne listine

Adanič Dežman Marjan, Topniška ulica
43, Ljubljana, potni list, št. BA 737802,
izdala UE Ljubljana. gnv-40750

Arko Andrej, Nemška vas 1/a, Ribnica,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 102/2000. gnc-40694

Ažman Borut, Ul. bratov Praprotnik 23,
Naklo, potni list, št. AA 098636, izdala UE
Kranj. gnw-40374

Bartolič Slavka, Ljubljanska cesta 6,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 784033, iz-
dala UE Grosuplje. gni-40763

Beganović Semka, Cesta na Poljane
26, Ljubljana, potni list, št. BA 521489,
izdala UE Ljubljana. gnw-40624

Begić Emine, Cesta 4. julija 66, Krško,
potni list, št. BA 530856, izdala UE Krško.
gno-40282

Benić Zoran, Postaja 7, Most na Soči,
potni list, št. BA 845123, izdala UE Tol-
min. gnw-40649

Bevc Boris, Formin 50, Ptuj, potni list,
št. BA 618437. gno-40486

Biščak Ivan, Polje, Cesta XXXVIII/12,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 144027,
izdala UE Ljubljana. gnq-40780

Bokal Gregor, Graška c. 9, Litija, potni
list, št. AA 28423, izdala UE Litija.
gnf-40341

Boštar Boris, Ulica bratov Praprotnik
17, Naklo, potni list, št. BA 631243, izda-
la UE Kranj. gns-40278

Boštar Vesna, Ulica bratov Praprotnik
17, Naklo, potni list, št. BA 638590, izda-
la UE Kranj. gnr-40279

Bubanj Dunja, Peričeva 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 929456, izdala UE Ljjub-
ljana. gnq-40680

Celec Melita, Dalmatinska 3/a, Mari-
bor, potni list, št. BA 740399, izdala UE
Maribor. gnq-40580

Cimperman Janez, Mihov Štradon 55,
Ljubljana, potni list, št. AA 246282, izdala
UE Ljubljana. gnq-40330

Cimperman Natalija, Mihov Štradon 55,
Ljubljana, potni list, št. AA 247576, izdala
UE Ljubljana. gnr-40329

Cvelbar Jožef, Tesovnikova 22, Ljublja-
na, potni list, št. BA 312124, izdala UE
Ljubljana. gnh-40564

Černe Franc, Luize Pesjakove ulica 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 976523, izdala
UE Ljubljana. gnv-40325

Černe Jožefa, Luize Pesjakove ulica 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 976522, izdala
UE Ljubljana. gnu-40326

Deanović Mira, Hacquetova ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 376125, izdala
UE Ljubljana. gnr-40779

Dimic Simona, V Murglah 145, Ljublja-
na, potni list, št. AC 1211, izdalo MZZ RS.
gnf-40466

Dojčinović Bojan, Hacquetova ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 901389, izdala
UE Ljubljana. gns-40778

Dolšak Bojan, Bezenškova 8, Maribor,
potni list, št. BA 570345, izdala UE Mari-
bor. gnn-40558

Doltar Boštjan, Polje, Cesta VI/20,
Ljubljana, potni list, št. AA 597960, izdala
UE Ljubljana. gni-40742

Drakslar Alenka, Cegelnica 39, Naklo,
potni list, št. BA 174223, izdala UE Kranj.
gnt-40727

Drakslar Primož, Rožna ulica 43, Šen-
čur, potni list, št. AA 799211, izdala UE
Kranj. gns-40578

Fabrizio Jožica, Osek 3, Šempas, potni
list, št. BA 357840, izdala UE Nova Gori-
ca. gnu-40351

Fehimovič Igor, Novakova 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 97872, izdala UE Ljublja-
na. gnc-40519

Fošnarič Miha, Varlovo naselje 18, Ma-
ribor, potni list, št. AA 444330, izdala UE
Maribor. gnd-40643

Gale Tilen Tone, Gmajna 39, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 708110, izdala
UE Ljubljana. gnc-40769

Golob Boža, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 171712, izdala UE Ljublja-
na. gnp-40656

Grašič Dragutin, Borovnikova 5, Mari-
bor, potni list, št. AA 724589, izdala UE
Maribor. gnf-40366

Grašič Emilijana, Borovnikova 5, Mari-
bor, potni list, št. AA 724590, izdala UE
Maribor. gng-40365

Habjanič Cvetko, Slomškov trg 18, Ma-
ribor, potni list, št. BA 943813, izdala UE
Maribor. gng-40615

Haklin Franc, Župančičeva ulica 6, Len-
dava - Lendva, potni list, št. AA 46158,
izdala UE Lendava. gnr-40479

Hatič Venesa, Strahomer 24, Ig, potni
list, št. CA 19202, izdala UE Ljubljana.
gnf-40666

Ilinčić Blagoje, Podmark, Ivana Suliča
10/c, Nova Gorica, potni list, št. AA
468660, izdala UE Nova Gorica.
gnj-40662

Ilinčić Dalibor, Podmark, Ivana Suliča
10/c, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
BA 777960, izdala UE Nova Gorica.
gnl-40660

Ilinčić Danijela, Podmark, Ivana Suliča
10/c, Nova Gorica, potni list, št. BA
696010, izdala UE Nova Gorica.
gni-40663

Ismaili Safet, Žolgarjeva 9, Maribor, pot-
ni list, št. AA 612234, izdala UE Maribor.
gnw-40674

Janžekovič Benjamin, Župančičeva ce-
sta 7, Metlika, potni list, št. BA 30847,
izdala UE Metlika. gnc-40719

Juvan Blaga, Petrovičeva ulica 9, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 768458, izdala UE
Ljubljana. gnv-40525

Kalajdžić Slobodan, Frankovo naselje
44, Škofja Loka, potni list, št. AA 19000,
izdala UE Škofja Loka. gnf-40566

Kaun Bogo, Smrjene 57/a, Škofljica,
potni list, št. AA 464443, izdala UE Ljublja-
na. gnq-40630

Kerezović Velibor, Oljčna pot 10, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 760317,
izdala UE Koper. gng-40290

Kladnik Irena, Bezenškova 8, Maribor,
potni list, št. BA 571147, izdala UE Mari-
bor. gnm-40559

Kolarovič Jelena, Rožna dolina, Cesta
IX/43, Ljubljana, potni list, št. AA 291383,
izdala UE Ljubljana. gnr-40758

Kresojević Sebastijan, Ob gozdu 6, Ma-
ribor, potni list, št. BA 96605, izdala UE
Maribor. gnq-40480

Križan Janez, Savinjska cesta 4, Žalec,
potni list, št. BA 706146, izdala UE Žalec.
gnl-40714

Kukovec Janez, Baredi 16/a, Izola -
Isola, potni list, št. AA 200508, izdala UE
Izola. gnb-40545

Kukovec Janez, Baredi 16/a, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
148269, izdala UE Izola. gnc-40544

Lavrih Nikolaj, Rodine pri Trebnjem 14,
Trebnje, potni list, št. AA 744519, izdala
UE Trebnje. gnv-40450
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Lovšin Borut, Dolga vas , Remihova uli-
ca 21, Kočevje, potni list, št. BA 361672,
izdala UE Kočevje. gnt-40352

Lozar Ana, Stomaž 83, Sežana, potni
list, št. BA 987111, izdala UE Ajdovščina.
gnq-40555

Makovec Jela, Hrib 2, Šmarješke Topli-
ce, potni list, št. BA 812445, izdala UE
Novo mesto, izdan na ime Đukić Jela.
gno-40557

Marič Štefan, Lendavska 51, Murska
Sobota, potni list, št. CA 018175, izdala
UE Murska Sobota. gnl-40685

Marković Vesna, Kristanova 10, Ljublja-
na, potni list, št. AA 682143, izdala UE
Ljubljana. gnf-40416

Matjašič Miro, Ulica Franca Baliča 15,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 53061, izdala UE Nova Gori-
ca. gni-40538

Medved Zvonimir, Cvetkovci 79/a, Or-
mož, potni list, št. AA 683885, izdala UE
Ormož. gnv-40350

Medvešček Daša, Uršičev štradon 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 636073, izdala
UE Ljubljana. gnr-40308

Medvešček Jože, Uršičev štradon 22,
Ljubljana, potni list, št. BA 130039, izdala
UE Ljubljana. gns-40307

Mehmedagić Fikret, Agrokombinatska
9, Ljubljana, potni list, št. BA 860033, iz-
dala UE Ljubljana. gnt-40677

Memič Edis, Tinjan 93, Škofije, potni
list, št. BA 804602, izdala UE Koper.
gnp-40556

Mižigoj Aleš, Staretova 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 50103, izdala UE Ljublja-
na. gng-40715

Mole Mateja, Na zelenici 3/a, Vrhnika,
potni list, št. BA 634555, izdala UE Vrhni-
ka. gnb-40420

Mujanić Jasmin, Križe, Hladnikova ulica
18, Tržič, potni list, št. BA 394390, izdala
UE Tržič. gnc-40448

Muratović Elvis, Zvezdarska 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 899387, izdala UE
Ljubljana. gnd-40743

Novak Peter, Šmartinska cesta 218/c,
Ljubljana, potni list, št. BA 737950, izdala
UE Ljubljana. gni-40738

Otorepec Alexander Davorin, Dolarjeva
ulica 8/a, Celje, potni list, št. BA 693013,
izdan 26. 9. 1997 pri MZZ RS.
gnp-40381

Pavlin Iris, Senično 34, Križe, potni list,
št. BA 527838, izdala UE Tržič. gnt-40577

Pečarič Anton, Drašiči 33, Metlika, pot-
ni list, št. AA 339321, izdala UE Metlika.
gnz-40346

Perat Samo, Tržaška cesta 10, Ljublja-
na, potni list, št. AA 769334, izdala UE
Ljubljana. gnk-40386

Peršolja Zdenko, Imenje 29/a, Kojsko,
potni list, št. AA 469835, izdala UE Nova
Gorica. gnj-40537

Petan Valerijan, Gubčeva ulica 2, Breži-
ce, potni list, št. BA 269950, izdala UE
Brežice. gnv-40550

Pirc Aljoša, Merljaki 58, Renče, potni
list, št. BA 358415, izdala UE Nova Gori-
ca. gnv-40425

Poglajen Tomaž, Fabianijeva 15, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 414265, izdala UE
Ljubljana. gnh-40739

Potokar Anton, Šolska ulica 13, Novo
mesto, potni list, št. BA 583886, izdala UE
Novo mesto. gni-40413

Premrl Jasmina, Fabjanijeva ulica 27,
Ljubljana, potni list, št. BA 888495, izdala
UE Ljubljana. gno-40782

Pukl Marko, Pod kostanji 41, Ljubljana,
potni list, št. AA 274967, izdala UE Ljublja-
na. gnu-40776

Radošević Danica, Gubčeva ulica 2,
Brežice, potni list, št. AA 232148, izdala
UE Brežice. gnt-40552

Razboršek Dušanka, Fram 190, Fram,
potni list, št. BA 282732, izdala UE Mari-
bor. gnr-40579

Razpet Marija Helena, Ulica Padlih bor-
cev 24, Šempeter pri Gorici, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 91755, izdala UE
Nova Gorica. gns-40653

Režonja Silvester, Kurirska pot 24, Moj-
strana, potni list, št. AA 488835, izdala UE
Jesenice. gng-40415

Rozina Ružič Mojca, Popovičeva 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 82068, izdala
UE Ljubljana. gnb-40670

Rupar Suzana, Maistrova 14, Litija, pot-
ni list, št. BA 851397, izdala UE Sevnica.
gnn-40733

Sarič Dejan, Ulica prekomorskih brigad
7, Tolmin, potni list, št. BA 519541, izdala
UE Tolmin. gnw-40349

Simonič Kružič Anita, Vinji vrh pri Semi-
ču 8, Semič, potni list, št. CA 11943, izda-
la UE Črnomelj. gnn-40437

Skerbiš Uroš, Lunačkova ulica 17, Mir-
na, potni list, št. BA 611816, izdala UE
Trebnje. gnz-40521

Smrečnik Laura, Zavrh nad Dobrno 33,
Slovenj Gradec, potni list, št. BA 825602,
izdala UE Celje. gns-40728

Smrekar Emil, Zalog pri Škocjanu 4,
Škocjan, potni list, št. AA 18121, izdala
UE Novo mesto. gnr-40754

Sojar Iztok, Cesta na Brdo 34/a, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 169399, izdala UE
Ljubljana. gnl-40710

Šafar Katja, Jadranska cesta 2, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 143083, izdala UE Koper. gnr-40354

Štricelj Andrej, Gradac 57, Gradac, pot-
ni list, št. BA 694813, izdala UE Metlika.
gnl-40535

Štricelj Jože, Gradac 57, Gradac, potni
list, št. AA 239775, izdala UE Metlika.
gnm-40534

Štricelj Marjanca, Gradac 57, Gradac,
potni list, št. AA 239776, izdala UE Metli-
ka. gnk-40536

Šutar Robert, Dolenje Skopice 28, Kr-
ška vas, potni list, št. AA 942913, izdala
UE Brežice. gnt-40327

Tolar Boštjan, Ljubljanska 1/a, Maribor,
potni list, št. AA 777868, izdala UE Mari-
bor. gnm-40484

Vidali Stanislav, Konjiška vas 44, Slo-
venske Konjice, potni list, št. AA 90597,
izdala UE Slovenske Konjice. gnh-40364

Vilfan Ažman Jana, Ul. bratov Praprot-
nik 23, Naklo, potni list, št. BA 800989,
izdala UE Kranj. gnx-40373

Virant Polonca, Grbinska c. 2, Litija,
potni list, št. BA 801853, izdala UE Litija.
gne-40342

Vuksan Urška, Podgorica 1/b, Grosu-
plje, potni list, št. BA 850674, izdala UE
Grosuplje. gnp-40756

Osebne izkaznice

Bajželj Marija, Kovačičeva 4/b, Kranj,
osebno izkaznico, št. 77362. gnw-40274

Barać Sanja, Na zelenici 4, Prebold,
osebno izkaznico, št. 369346. gnb-40645

Bartolič Slavka, Ljubljanska cesta 6,
Šmarje-SAP, osebno izkaznico,
št. 461287. gnh-40764

Benić Zoran, Postaja 7, Most na Soči,
osebno izkaznico, št. 114254. gnx-40648

Božič Silvan, Ljubljanska cesta 24, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 402743.
gnd-40718

Brodar Maja, Nad tovarno 2, Prebold,
osebno izkaznico, št. 99440. gnu-40355

Bučar Jožefa, Brezovška gora 30, Le-
skovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 164468. gni-40438

Dumitrov Primož, Cesta na Obrije 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 266299.
gnm-40784

Ferenčak Biserka, Zaloška cesta 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 66643.
gnh-40414

Gojič Marija, Lackova cesta 61, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 335889.
gnt-40481

Gojkovič Danila, Ptujska gora 110, Ptuj-
ska Gora, osebno izkaznico, št. 240666.
gnc-40669

Gorenc Cecilija, Jamova 66, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416960. gnk-40736

Grah Marija, Šmatevž 5, Gomilsko,
osebno izkaznico, št. 420723. gnk-40561

Graj Jožica, Slogonsko 33, Kapele,
osebno izkaznico, št. 258450. gnk-40436

Grozdek Darko, Ulica Rudija Papeža
32, Kranj, osebno izkaznico, št. 400659.
gnn-40358

Habjanič Cvetko, Slomškov trg 18, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 289416.
gnf-40616

Hefferle Andrej, Celovška cesta 263,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 220389.
gnn-40533

Herbst Franc, Mejna ulica 58, Maribor,
osebno izkaznico, št. 140583. gnx-40548

Hočevar Barbara, Ojstro 17/a, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 391835.
gny-40447

Ilinčić Blagoje, Podmark, Ivana Suliča
10/c, Šempeter pri Gorici, osebno izkaz-
nico, št. 347878. gnm-40659
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Jalen Elizabeta, Rodine 32/a, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 332970.
gnm-40434

Javorsky Potočnik Rasta, Dobriša vas
2/b, Petrovče, osebno izkaznico,
št. 350286. gnr-40654

Jerman Ana, Šaranovičeva 19, Domžale,
osebno izkaznico, št. 189387. gnr-40679

Jeseničnik Aleksandra, Vojkova 7, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 46228.
gns-40478

Jury Andreja, Laze pri Dramljah 29,
Dramlje, osebno izkaznico, št. 44243.
gns-40353

Klemen Stanislav, Glavni trg 31, Muta,
osebno izkaznico, št. 102236. gnm-40359

Kodrič Marjeta, Pongrce 2, Cirkovce,
osebno izkaznico, št. 209864.
gng-40540

Komac Polonca, Pod akacijami 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 267839.
gng-40465

Koprivnik Gregor, Savinjska cesta 121,
Žalec, osebno izkaznico, št. 237470.
gnn-40433

Kotnik Srečko, Soteska 1, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 7337. gnd-40343

Krstić Biljana, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 287896.
gng-40565

Kušenić Adam, Sajovčeva 6, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.88/2000. gnj-40641

Kuzelj Marija, Rozmanova 68/e, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico,
št. 246477. gnq-40655

Lah Sergej, Vine 2, Nova Cerkev, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.91/2000. gnv-40650

Lemut Vladimir, IV. Prekomorska 72,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 119057.
gnd-40372

Lozej Franc, Mučeniška 3/a, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 292628. gnx-40423

Lozej Marjetka, Sostrska cesta 60/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 404210.
gnr-40404

Lun Matej, Ciril Metodov trg 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 69024.
gnq-40405

Matijevec Vanja, Zvezda 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 234745. gnk-40636

Mavrič Martin, Moravci 105, Mala Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 468749.
gny-40347

Mavrič Mojca, Gregorčičeva 3, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 313417. gnf-40541

Mavrič Štefanija, Moravci 105, Mala Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 468757.
gnx-40348

Medvešek Jože, Lončarjev dol 8, Sev-
nica, osebno izkaznico, št. 266570.
gno-40732

Mehmedagić Fikret, Agrokombinatska
9, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 169866. gnu-40676

Menninger Marjanca, Marušičeva 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 122175.
gno-40457

Mesarič Anton, Gornja Bistrica 2, Čren-
šovci, osebno izkaznico, št. 139656.
gny-40547

Micin Milena, Cesta Adama Dušaka 1,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 140811.
gne-40717

Močnik Špela, Layerjeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 244211. gnr-40429

Mrak Boštjan, Hotemaže 20, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 11797. gnq-40730

Mužan Blaž, Ribno, Partizanska 5, Bled,
osebno izkaznico, št. 354523. gnz-40421

Ogriz Antonija, Čečovje 48, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 484373.
gnu-40651

Paljk Almira, Vrtovin 120, Črniče, oseb-
no izkaznico, št. 469103. gny-40647

Podgoršek Alojzij, Klajnškova 6, Celje,
osebno izkaznico, št. 386531. gnl-40435

Pogorelčnik Majda, Bratovševa ploščad
9, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 337656. gno-40682

Prebevšek Mladen, Ljubljanska 49, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 137333.
gnp-40281

Prosen Marija, Litostrojska 25, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 7702.
gne-40417

Puš Saša, Ob žici 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 251727. gnb-40570

Remus Amalija, Oštrc 17, Kostanjevica
na Krki, osebno izkaznico, št. 83360.
gnw-40549

Rugelj Barbara, Letoviška pot 2, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico,
št. 294392. gnz-40721

Rupnik Dominik, Triglavska cesta 51,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 147940.
gnz-40371

Skerbiš Uroš, Lunačkova ulica 17, Mir-
na, osebno izkaznico, št. 281544.
gny-40522

Sojer Karmen, Gornja pot 4, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 185777. gne-40767

Stadler Marija, Litostrojska 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 114915.
gne-40642

Stojanović Ana, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 311171.
gnv-40775

Šarf Tomaž, Nedohova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 227169. gny-40572

Šilak Jožefa, Hladilniška 26/c, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 333583.
gnh-40514

Štifter Igor, Glavni trg 6, Muta, osebno
izkaznico, št. 246364. gni-40363

Švajgar Blaženka, Vrhovnikova 18, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 137784.
gnl-40635

Tavčar Manfreda Tjaša, Vrtojba, Pod La-
zami 132, Šempeter pri Gorici, osebno
izkaznico, št. 186336. gnd-40668

Tišlarič Helena, Trnovska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 77218. gne-40667

Tomažič Stanislava, Moste 61/a, Ko-
menda, osebno izkaznico, št. 66714.
gny-40472

Tramte Roman, Dragočajna 26, Smle-
dnik, osebno izkaznico, št. 215932.
gny-40772

Valentan Jožef, Veluščkova 1/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 415609. gnz-40646

Varga Simona, Slovenska cesta 73,
Središče ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 170643. gnw-40424

Verban Štefan, Ivanci 85, Bogojina,
osebno izkaznico, št. 152118. gny-40422

Vertačnik Helena, Pirčeva 6, Vodice,
osebno izkaznico, št. 212898. gnx-40623

Vreg Franc, Vodnikova 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 95922. gnj-40337

Vreg Ksenja, Novosadska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 174905. gnf-40770

Vrhovnik Blaž, Gabrče 7, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. 53585. gnl-40460

Zafran Rudolf, Ljubljanska 28, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 190106.
gnp-40356

Zarič Lea, Trg Dušana Kvedra 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 443196. gnq-40280

Zupanc Barbara, Brstovnica 13, Rim-
ske Toplice, osebno izkaznico,
št. 370477. gnm-40284

Žerko Maja, Selo pri Zagorju 23, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 156394. gnd-40368

Župec Tanja, Ob Mahovniški cesti 37,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 189038.
gnd-40568

Vozniška dovoljenja

Avbreht Gregor, Lopata 19/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1282219, reg. št. 45192, izdala UE Ce-
lje. gnt-40277

Avsec Borut, Mali Slatnik 26, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 37816, izdala UE Novo mesto.
gny-40497

Babnik Primož, Cankarjeva 42/b, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14755, izdala UE Kamnik. gnx-40773

Bačaj Djem, Milčinskega 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1339351, reg.
št. 12930. gnh-40439

Bajcar Ivan, Marno 28, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8844, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnr-40604

Baloh Damjan, Zgornji Tuhinj 26/a, La-
ze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16678, izdala UE Kamnik.
gnj-40412

Baltič Sead, Tomšičeva 70/d, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101736, izdala UE Jesenice. gnn-40483

Barbo Damjan, Mali Kal 3/a, Mirna Peč,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 31/2000. gnh-40314

Bernot Andrej, Cesta talcev 8/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980227, reg. št. 11561, izdala UE Kam-
nik. gnx-40673
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Bodlaj Viktor, Pungart 8, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
227062, reg. št. 31551, izdala UE Kranj.
gnp-40406

Bratuša Janez, Vogričevci 18, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 1978, izdala UE Ljutomer. gnx-40698

Bregar Jernej, Krožna pot 57, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1131720, reg. št. 31589, izdala UE Dom-
žale. gnl-40385

Bric Roman, Plešičeva ulica 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št.
S 224613, reg. št. 2886, izdala UE Idrija.
gnd-40768

Bukovinski Gordana, Trg revolucije 9,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10658, izdala UE Trbovlje.
gny-40747

Burger Tadej, Na Gulč 21, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367039, reg. št. 234403, izdala
UE Ljubljana. gng-40515

Cerjak Marjeta, Levstikova ulica 3, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25123, izdala UE Novo mesto.
gnm-40609

Cokan Ivan, Šmartno 102, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 7935, izdala UE Slovenj
Gradec. gnu-40301

Čamdžić Nusmir, Kranjska cesta 3/c,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 19705, izdala UE Kamnik.
gnn-40408

Černe Anže, Arkova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106193, reg. št. 212373, izdala UE
Ljubljana. gnr-40629

Čmarec Stjepan, Perzonali 28, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1005, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-40607

Ćatić Dževad, Brezova kosa 20, Pećig-
rad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453311, reg. št. 240452, izdala UE
Ljubljana. gne-40542

Delišimunović Ana, Tbilisijska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 165526, reg. št. 210276, izdala UE
Ljubljana. gnk-40765

Derenda Anuška, Artiče 23/b, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10528,
izdala UE Brežice. gni-40513

Djedović Samir, Titova 3, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 000547375, izdala
UE Jesenice. gni-40392

Djekič Brane, Grajski trg 46, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 30758. gnj-40612

Gajšt Rok, Trnovec 12, Slovenska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 20577, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnn-40683

Gerbec Jasna Katarina, Vrhovčeva uli-
ca 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 64219, reg. št. 89084, izdala
UE Ljubljana. gnf-40741

Geršak Vladimir, Osojna ulica 15, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 32254. gnf-40370

Golob Boža, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631510, reg. št. 31894, izdala UE Ljub-
ljana. gno-40657

Grabrijan Marjan, Turjaško naselje 10,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17128, izdala UE Kočevje.
gnn-40658

Grbec Štefanija, Vrhovci, Cesta I/5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 42816, reg. št. 43986, izdala UE
Ljubljana. gnz-40746

Gregorc Helena, Dolenjska cesta
161/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 146861, reg. št. 68927, izda-
la UE Ljubljana. gns-40453

Gregorec Tomaž Janez, Ob potoku 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 885700, reg. št. 177869, izdala UE
Ljubljana. gnx-40523

Gričar Zdenka, Straža 5, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14225, izda-
la UE Krško. gns-40553

Grom Klemen, Stara Vrhnika 90, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13194, izdala UE Vrhnika. gno-40632

Hefferle Andrej, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365812, reg. št. 217170, izdala
UE Ljubljana. gno-40532

Horvat Janez, Hotiza 19, Lendava - Len-
dva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11053, izdala UE Lendava. gnc-40444

Hriberšek Peter, Badovinčeva ulica 6,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5638, izdala UE Laško. gni-40442

Intihar Dragica, Agrokombinatska cesta
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 389224, reg. št. 44439, izda-
la UE Ljubljana. gnn-40783

Iskra Sebastjan, Na Dobravi 6, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1061441, izdala UE Litija. gnl-40335

Jakupović Tatjana, Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012611, reg. št. 204162, izdala UE
Ljubljana. gnd-40418

Janko Marta, Lončarovci 27, Križevci,
vozniško dovoljenje, št. 21800. gnq-40605

Javornik Barbara, Gramozna pot 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 135460, reg. št. 50365, izdala UE
Ljubljana. gnc-40644

Javorsky Potočnik Rasta, Dobriša vas
2/b, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1411548, izdala UE Žalec.
gnt-40652

Josipović Čedo, Kovinarska 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg.
št. 46904. gnp-40731

Jurko Božidar, Ulica bratov Vošnjakov
3, Celje, vozniško dovoljenje, št. S
1144308, reg. št. 25427. gnp-40485

Juvančič Božidar, Majcni 2/a, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9640,
izdala UE Sežana. gnw-40603

Kajič Sandi, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
485416, reg. št. 5724, izdala UE Hrastnik.
gnz-40396

Kavčič Primož, Godovič 105, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
224432, reg. št. 9339, izdala UE Idrija.
gny-40597

Knap Vanja, V mlinu 13, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-40319

Knop Seta, Krištofova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163690, reg. št. 219127, izdala UE
Ljubljana. gnk-40661

Kojzek Maks, Javnik 31, Podvelka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1914, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnl-40560

Komac Polonca, Pod akacijami 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141520, reg. št. 4447, izdala UE
Ljubljana. gnh-40464

Kos Jože, Prušnikova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190402, reg. št. 216350, izdala UE
Ljubljana. gnx-40473

Kotnik Srečko, Soteska 1, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13944, iz-
dala UE Kamnik. gnb-40345

Kralj Marica, Veličane 8, Ivanjkovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11619, izdala UE Ormož. gnm-40488

Kranc Ignac, Šaleška 16, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
530928, reg. št. 7910, izdala UE Velenje.
gnu-40576

Križe Danilo, Svržnjakova 12, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38922, izdala UE Ptuj. gny-40297

Krstić Biljana, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455838, reg. št. 243563, izdala UE
Ljubljana. gne-40567

Kukovec Janez, Baredi 16/a, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 557, izdala UE Izola. gnu-40501

Kumelj Darja, Peričeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892749, reg. št. 51953, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-40377

Kuzelj Marija, Rozmanova 68/e, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 1491. gnh-40614

Lah Alojzija, Hacquetova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
212399, reg. št. 89345, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-40734

Lovše Ludvik, Pugled 28, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
649104, reg. št. 3620, izdala UE Trebnje.
gnz-40471

Lozej Marjetka, Sostrska cesta 60/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731028, reg. št. 47434, izdala UE
Ljubljana. gns-40403

Marenzi Furlan Marija, Križ 30, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9894, izdala UE Sežana. gng-40390
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Marković Branko, Ob železnici 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284742, reg. št. 208052, izdala UE
Ljubljana. gnh-40639

Martinuč Tilen, Kreljeva ulica 8, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 27777, izdala UE Koper. gnl-40610

Matijevec Vanja, Zvezda 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
447812, reg. št. 77297, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-40637

Mavrič Martin, Moravci 105, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. GBHA, reg.
št. 1745, izdala UE Ljutomer. gnc-40323

Mehmedagić Fikret, Agrokombinatska
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1096601, reg. št. 213534,
izdala UE Ljubljana. gns-40678

Mencigar Ernest, Na Peči 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
633305, reg. št. 128647, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-40749

Mihalič Zlatko, Bevkovci 8, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 9089, izdala UE Ljutomer.
gnn-40608

Mušerlin Oto, Strmca 37, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1143843,
izdala UE Laško. gnu-40551

Nedeljkovič Mojca, Stopniška 8, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11643. gnd-40393

Novak Anton, Ilovci 19, Miklavž pri Or-
možu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 1225, izdala UE Ljutomer.
gnv-40300

Novak Peter, Šmartinska cesta 218/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1001310, reg. št. 125751, izdala
UE Ljubljana. gnj-40737

Omić Mesud, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003160, reg. št. 166018, izdala
UE Ljubljana. gnk-40711

Ornik Matej, Arbajterjeva 5, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 37138, izda-
la UE Ptuj. gng-40490

Osojnik Matija, Kidričeva ulica 8, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12328, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-40441

Osredkar Brigita, Polhov Gradec 58,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1364430, reg. št. 213089,
izdala UE Ljubljana. gnl-40760

Pavli Nataša, Aškerčeva 44, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702276, reg. št. 21784, izdala UE Dom-
žale. gnl-40410

Pečar Djego, Prešnica 5, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12680, iz-
dala UE Sežana. gnz-40696

Pečovnik Marko, Frajhajm 12, Šmartno
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 22797. gnb-40295

Per Rajko, Tovarniška ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
14717, reg. št. 51549, izdala UE Ljublja-
na. gnm-40334

Petkovnik Ksenija, Florjan 75, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1422923, reg. št. 30145, izdala UE Vele-
nje. gnh-40689

Petkovšek Đurđica, Planina 83, Plani-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11749, izdala UE Postojna.
gne-40517

Pikelc Oto, Pavlova vas 75, Pišece, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 472.
gnv-40575

Pintarič Andreja, Zamušani 76, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4101, izdala UE Ptuj. gnb-40495

Piščanc Sebastjan, Brje 28, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1181603, reg. št. 15332, izdala UE Aj-
dovščina. gnx-40498

Podrzavnik Frančišek, Spodnja Vižinga
26/a, Radlje ob Dravi, vozniško dovolje-
nje, kat. BCGH, reg. št. 4852, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnj-40687

Pogladič Smiljan, Partizanska cesta 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 947099, reg. št. 17727, izdala UE
Velenje. gny-40672

Pogorelčnik Majda, Bratovševa ploščad
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 296318, reg. št. 186708, iz-
dala UE Ljubljana. gnp-40681

Polak Andrej, Knezova ulica 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215715, reg. št. 191089, izdala UE
Ljubljajna. gnt-40452

Polak Mira, Pot na Rakovo jelšo 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044180, reg. št. 145182, izdala UE
Ljubljana. gnv-40729

Ponikvar Igor Martin, Trinkova ulica 79,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894001, reg. št. 137249, izdala UE
Ljubljana. gnk-40461

Popov Vladimir, Ulica na grad 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566626, reg. št. 91201, izdala UE Ljub-
ljana. gng-40665

Pukl Marko, Pod kostanji 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850583, reg. št. 68386, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-40777

Rajter Janko, Bočna 10, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 9185, izdala UE Mozirje. gng-40690

Rebek Modic Saša, Belokranjska cesta
22, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 35346, izdala UE Novo mesto.
gnc-40394

Remec Mojca, Cesta II grupe odredov
27/B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A - 350,BCGH, št. S 1434539, reg.
št. 190916, izdala UE Ljubljana.
gnh-40664

Repanšek Marija, Ulica OF 13, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701191, reg. št. 17364, izdala UE Dom-
žale. gnq-40409

Ristić Zagorka, Maistrova ulica 12, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115213, izdala UE Litija. gnj-40762

Roce Viktor, NBK 2, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 61597, reg.
št. 879, izdala UE Metlika. gny-40697

Ropič Brane, Trdinova ulica 35, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1347951, reg. št. 18096, izdala UE Dom-
žale. gny-40722

Rošer Stanislava, Škale 120/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
744507, reg. št. 13571, izdala UE Vele-
nje. gnn-40283

Rozman Sara, Milčinskega 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1431071, reg. št. 44357, izdala UE Ce-
lje. gnm-40384

Rus Dušan, Gledališka pot 12, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7711, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. gnw-40699

Sedeljšak Anton, Pod hribom 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. S 701048, reg. št. 16239, izdala UE
Domžale. gnu-40430

Sevčnikar Branka, Šalek 93, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1196085, reg. št. 27391, izdala UE Vele-
nje. gni-40563

Sevčnikar Jurij, Šalek 93, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
626637, reg. št. 13133, izdala UE Vele-
nje. gnj-40562

Skerbiš Uroš, Lunačkova ulica 17, Mir-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1384245, reg. št. 10644, izdala UE Treb-
nje. gnw-40524

Sojer Karmen, Gornja pot 4, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252422, reg. št. 209630, izdala
UE Ljubljana. gnf-40766

Sovič Marjanca, Sv. Florjan 96, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12735, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnp-40456

Strehar Jadran, Vipolže 4, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gnm-40759

Strehar Polona, Tavčarjeva ulica 23,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 27600, izdala UE Škofja Lo-
ka. gnq-40530

Stritar Miran, Cesta na Klanec 31,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
227788, reg. št. 17844, izdala UE Kranj.
gne-40492

Strmljan Anton, Marno 21, Dol pri Hra-
stniku, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 1251, izdala UE Hrastnik.
gnl-40310

Strmšek Turk Jerneja, Prevoje pri Šen-
tvidu 72, Lukovica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1263869, reg. št. 20600,
izdala UE Domžale. gnd-40543

Surina Mitja, Sončna pot 25, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11504, izdala UE Piran. gnd-40493

Svetec Miran, Budinci 13, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 33980. gnp-40606

Šinkovec Dušan, Livarska 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8893, izdala UE Kamnik. gnq-40305
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Šivic Matjaž, Šempas 70, Šempas, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnb-40320

Škrlj Marko, Vrhpolje 80/b, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
539091, reg. št. 8457, izdala UE Ajdov-
ščina. gni-40613

Špegelj Nataša, Gortinska cesta 21,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7672, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-40440

Štajdohar Miha, Breznikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1096777, reg. št. 213658, izdala UE
Ljubljana. gnk-40761

Štalekar Franc, Šmartno 239, Šmartno
pri Slov.Gradcu, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 102/200. gnk-40286

Šterbal Darjan, Gorišnica 3/a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 39720, izdala UE Ptuj. gnf-40391

Štimulak Vili, Strmec nad Dobrno 2, Do-
brna, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
reg. št. 25097. gnr-40554

Šušteršič Menart Marjeta, Poljanski na-
sip 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1043435, reg. št. 175157,
izdala UE Ljubljana. gnr-40379

Teodorovič Jure, Reboljeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234126, reg. št. 196765, izdala
UE Ljubljana. gnu-40451

Teran Viktor, Pokoše 11, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 16538. gnj-40487

Tomažin Darko, Ižanska cesta 44/e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 353171, reg. št. 11552, izdala UE
Ljubljana. gng-40740

Topolovec Dejan, Krčevina 150/e, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 38475, izdala UE Ptuj. gnf-40291

Tramte Roman, Dragočajna 26, Smle-
dnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212718, reg. št. 221188, izdala UE
Ljubljana. gnz-40771

Trkman Branko, Hrašče 161, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 6501, izdala UE Postojna. gnh-40389

Turk Boris, Šmarješke Toplice 158,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. 29915, izdala UE Novo me-
sto. gnz-40496

Udovč Katarina, Jablan 24, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38276.
gnf-40491

Ulčar Gašper, Rečiška cesta 7, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
725272, reg. št. 17290. gnd-40322

Urbančič Verica, Devce 17, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886619, reg. št. 69955, izdala UE Ljub-
ljana. gns-40753

Vrbnjak Jožefa, Logarovci 33/a, Križev-
ci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3650, izdala UE Ljutomer.
gnh-40489

Vrhunc Metka Anka, Vrtača 9/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891158, reg. št. 28831, izdala UE Ljub-
ljana. gns-40328

Vukov Aleš, Gradnikove brigade 29, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnz-40321

Wagner Sonja, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814687, reg. št. 85666, izdala UE
Ljubljana. gnm-40459

Završnik Branko, Smrekarjeva 18, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000376481, reg. št. 19403. gnh-40443

Zečevič Erik, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359487, reg. št. 41209, izdala UE Kranj.
gnw-40399

Zgonc Irena, Na Jami 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135631, reg. št. 121709, izdala UE
Ljubljana. gne-40467

Zorzut Katja, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnk-40611

Žagar Boris, Masarykova 25, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
187026, reg. št. 1124, izdala UE Domža-
le. gnh-40539

Žumbar Boštjan, Pristava 21/b, Cirku-
lane, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 42736. gnc-40494

Žunič Pavel, Krimska ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
825502, reg. št. 259965, izdala UE Ljub-
ljana. gng-40640

Zavarovalne police

Bergant Tomaž, Zg. Duplek 88/c,
Spodnji Duplek, zavarovalno polico,
št. 305388, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d., filiala Maribor. gnq-40505

Božjak Ljiljana, Kresniške Poljane 61,
Litija, zavarovalno polico, št. 708082, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnt-40477

Ćetković Nikola, Trg prekomorskih bri-
gad 5, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 707063, izdala zavarovalnica Tilia d.d.,
izdana na ime Ćetković Ana Anka.
gnk-40786

Dolić Zuhdija, Smrjene 121, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 177930 - kuponi,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-40387

Drnovšek Anton, Ulica talcev 36, Za-
gorje ob Savi, zavarovalno polico,
št. 764954, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnz-40671

Đukić Milan, Sneberško nabrežje 69,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 963568,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-40627

Gregorič Janko, Sočerga 19, Gračišče,
zavarovalno polico, št. 0785090, izdala za-
varovalnica Adriatic. gnp-40506

Guzelj Matjaž, Sv. duh 231, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. 713027.
gns-40703

Hajdinjak Branko, Cesta Dr. Tineta Zaj-
ca 15, Kamnik, zavarovalno polico,
št. 713368, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnx-40298

Halilovič Klemen, Ulica talcev 1/c, Za-
gorje ob Savi, zavarovalno polico,
št. 722277, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnt-40702

Hozjan Tomaž, Predoslje 133/b, Kranj,
zavarovalno polico, št. 714592, izdala za-
varovalnica Tilia d. d.. gnm-40509

Jambrošič Nikola, Trubarjeva 2, Koper
- Capodistria, zavarovalno polico,
št. 821562. gnc-40294

Jenko Stane, Hrastje 151, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 286052. gnv-40400

Klemenčič Boris, Dolenjska cesta 367,
Škofljica, zavarovalno polico,
št. 101177952, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnf-40716

Kovačič Simona, Linhartova ulica 14,
Domžale, zavarovalno polico, št. 241942,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-40324

Mali Anže, Ob žici 11, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 101330694, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gns-40428

Mežan Mirko, Trubarjeva ulica 8, Ribni-
ca, zavarovalno polico, št. 101206313, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gns-40528

Miklavc Marjan, Cvetlična ulica 2, Na-
zarje, zavarovalno polico, št. 285321, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnb-40720

Panzi Vilko, Kozji vrh 8, Dravograd, za-
varovalno polico, št. 22894, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnv-40725

Pečar Drago, Bodež 2, Grobelno, zava-
rovalno polico, št. 770796. gnv-40275

Rejc Jolanda, Ulica Matije Blejca 2,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 34384, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnc-40469

Rijavec Danijel, Linhartova 15, Ljublja-
na, zavarovalno polico,
št. 40301002818, izdala zavarovalnica
Slovenica. gni-40388

Srebotnik Uroš, Ravne 193, Velenje,
zavarovalno polico, št. 355920, izdala za-
varovalnica Slovenica. gny-40726

Turinek Robert, Lepa njiva 85, Mozirje,
zavarovalno polico, št. 283716, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnx-40723

Uršič Anita, Bezovica 11, Vojnik, zava-
rovalno polico, št. 624155, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnu-40276

Venta Lilija, Gasparijeva 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 354072, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnn-40333

Vukelić Djuradj, Delavska ulica 15, Vr-
hnika, zavarovalno polico, št. 16122556,
izdala zavarovalnica Triglav. gnf-40516

Spričevala

Andrejek Martin, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem.
gnu-40751
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Belcer Nives, Razdrto 2, Hruševje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne gostin-
ske šole Milana Majcna, št. 78K, izdano
18. 6. 1974, izdano na ime Solič Nives.
gnp-40431

Blatnik Roman, Nahlikova ulica 6, Ljub-
ljana, indeks, št. 38041, izdala FOU v Kra-
nju. gnd-40468

Brodnik Jurij, Žaucerjeva 22, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1967. gno-40357

Cupevski Biljana, Tbilisijska 38, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Hinko Smre-
kar. gnw-40574

Curk Judita, Planina 88/b, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstve-
ne šole Nova Gorica, izdano leta 1984.
gno-40482

Didović Roman, Zaloška cesta 78/a,
Ljubljana, indeks, št. 83017812, izdala
EPF Maribor. gnn-40633

Dolanc Simona, Pot Vitka Pavliča 12,
Hrastnik, spričevalo od 1 do 3. letnika Gim-
nazije Trbovlje, izdano leta 1990, 1991 in
1993. gnb-40395

Ferfolja Tjaša, Orehovlje 28/b, Miren,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske in trgovske šole v Novi Gorici, iz-
dano leta 1994. gnj-40512

Filipčič Mojca, Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja kemijska
šole. gnx-40573

Jakša Samo, Orehovlje 19, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Trgovske šole, izdano le-
ta 1992. gni-40338

Jaušovec Tomaž, Mežanova 17/a, Ptuj,
spričevalo 1. in 3. letnika Šolskega centra
Ptuj, Ekonomska šola Ptuj, smer trgovec,
izdano leta 1995/96 in 1997/98.
gnr-40704

Kamenik David, Legen 23, Šmartno pri
Slov.Gradcu, spričevalo V. stopnje Elektro
šole Velenje, elektro tehnik, izdano leta
1985 do 1989. gnm-40309

Kaurin Suzana, Pod kostanji 4, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Čevljarske
šole Žiri, izdano leta 1982. gnm-40684

Klanšek Barbara, Ulica talcev 38, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 1. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1991 in 1995,
izdano na ime Žitnik Barbara. gnd-40518

Kočar Boštjan, Lokarje 18, Šentjur, ma-
turitetno spričevalo Šolskega centra Celje,
izdano leta 1997. gno-40382

Krajnc Urška, Dolenjska cesta 53, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Šubiče-
ve gimnazije. gnm-40634

Krivec Peter, Zadobrova 3, Škofja vas,
spričevalo 2. letnika SKSMŠ Štore.
gnq-40705

Kropušek Špela, Na Grivi 57, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole, smer aranžer-
ski tehnik, izdano leta 1997. gnq-40380

Kučer Alenka, Heroja Staneta 1/b, Ža-
lec, diplomo Ekonomsko poslovne fakulte-
te v Mariboru, naziv ekonomist, izdana leta

1993 na ime Kronovšek Alenka.
gnt-40527

Kučič Peter, Gozdna pot 1/a, Lesko-
vec pri Krškem, spričevalo 2. letnika Sred-
nješolskega centra Novo mesto.
gnt-40502

Kumelj Darja, Peričeva ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
tra strokovnih šol Ljubljana, Poklicna frizer-
ska šola, izdano leta 1976, izdano na ime
Koželj Darja. gnu-40376

Kunc Marjan, Požarnice 22, Notranje
Gorice, spričevalo 1. do 6. razreda OŠ
Brezovica, izdano leta 1982 do 1989.
gnx-40598

Kutnjak Srečko, Vrbje 68, Žalec, za-
ključno spričevalo Gradbenega šolskega
centra Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano le-
ta 1983. gnq-40455

Laknar Boris, Novi log 12, Hrastnik,
spričevalo 4. letnika Srednje tehnične šole
Zagorje ob Savi, elektrotehnik-elektronik,
izdano leta 1994/95. gnn-40508

Malavašič Borut, Stara Vrhnika 148, Vr-
hnika, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko Ljubljana, izdano leta 1993.
gnz-40446

Maletič Igor, Trg prekomorskih brigad
11, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sred-
nje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gnu-40476

Marin Domjan, Gaberje 57, Lendava -
Lendva, letno spričevalo 3. letnika Gimna-
zije Murska Sobota, izdano leta
1999/2000. gnp-40706

Marko Vesna, Nušičeva 9, Domžale, in-
deks, izdala Srednja upravno administrativ-
na šola v Ljubljani, na ime Pestotnik Vesna.
gns-40628

Matošević Stipo, Valburga 15/a, Smle-
dnik, diplomo Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča - dvojnik diplome, izdan
14. 7. 1992. gnm-40584

Milosavljević Davor, Cesta španskih
borcev 43, Ljubljana, spričevalo od 1 do
5. razreda OŠ Polje podružnica Zgornji Ka-
šelj. gnk-40511

Mitrović Jože, Ulica Vide Janežičeve
15, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Kar-
la Destovnika Kajuha, izdano leta 1980.
gne-40367

Mlinar Rajmund, Podjelše 6, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje že-
lezniške šole. gnu-40401

Pavlič Majda, Žigrski vrh 5, Sevnica,
spričevalo o končani OŠ XIV. divizije Seno-
vo, izdano leta 1987, izdano na ime Bril
Majda. gnc-40398

Pernarčič Slavica, Ljubljanska 56, Ce-
lje, spričevalo osnovne šole, oddelek za
odrasle, št. 363 180/6-75, izdano
1. 7. 1975 v Postojni, izdano na ime Jur-
šič Slavica. gnt-40402

Podkoritnik Gregor, Badovinčeva 16,
Laško, spričevalo 1. letnika CSŠ Velenje,
smer elektrikar-elektronik, izdano leta
1993/94. gnr-40304

Poljšak Borut, Suhadole 28, Kamnik,
spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo

o zaključnem izpitu Srednje šole tehnič-
nih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1991, 1992 in 1993.
gnw-40449

Požek Dean, Šmarska cesta 12/c, Ko-
per - Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje pomorsko prometne
šole Piran, št. 268/84, izdano leta 1984.
gns-40503

Ramić Fikreta, Zagrebška 13, Makar-
ska, spričevalo o končani OŠ Vrhovci, iz-
dano na ime Džaferović Fikreta.
gnv-40625

Rus Igor, Tržaška cesta 286/c, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok Litostroj. gni-40288

Rus Igor, Tržaška cesta 286/c, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Vič, izda-
no leta 1990. gnj-40287

Sevčnikar Branka, Šalek 93, Velenje,
indeks, št. 81483578, izdala EPF Mari-
bor. gno-40432

Skihar Tatjana, St. Ruprechterstrasse
28/a, Celovec, Avstrija, spričevalo Sred-
nje računalniške šole - Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1983/84 do 1986/87, izdano
na ime Bogataj Tatjana. gnh-40289

Stankovič Dragoslav, Slovenska vas
48/d, Jesenice na Dolenjskem, spričeva-
lo 1. letnika Gostinske šole, izdano leta
1991. gnw-40499

Škulj Danica, Planinškova ulica 12,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo 1. letnika
Srednje grdabene šole v Ljubljani, izdano
leta 1977, izdano na ime Posavec Dani-
ca. gnb-40470

Švajger Vera, Ulica Malči Beličeve 40,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu Šole za prodajalce, izdan leta
1975 na ime Štefanič Vera. gnp-40781

Vajdl Janez, Nicina 32, Prevalje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu TPŠ 424, izda-
la SSKŠ Ravne na Koroškem,.
gnz-40621

Venta Lilija, Gasparijeva 12, Ljubljana,
indeks, št. 22M00089, izdala Fakulteta
za šport. gno-40332

Železnik Mirjam, Murnova 7, Pivka,
maturitetno spričevalo Srednje šole Po-
stojna, izdano leta 1978. gnz-40296

Železnik Mirjam, Murnova 7, Pivka,
maturitetno spričevalo Srednje šole Po-
stojna, izdano leta 1978, izdano na ime
Požar Mirjam. gnu-40701

Ostali preklici

Balažič Bernardo, Celovška cesta 87,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-40336

Baruca Renato, Kajuhova 2, Piran - Pi-
rano, delovno knjižico. gnb-40620

Bratuž Jože, Čepovan 143, Čepovan,
delovno knjižico. gne-40592

Cevc Maja, Breg 4, Ljubljana, delovno
knjižico. gnr-40454

CITROEN SERVIS IN PRODAJA, ŠTE-
FE JANKO FLORIJAN s.p., Ljubljanska 17,
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Trzin, homologacijo za vozilo Citroen Ber-
lingo 1.4i FRESH, št. šasije: VF7MFKF-
XF65446890, tip motorja KFX.
gng-40419

Cokan Ivan, Šmartno 102, Šmartno pri
Slov.Gradcu, delovno knjižico. gns-40303

Cukjati Marija, Agrokombinatska cesta
6, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21011356, izdala FDV v Ljubljani.
gnj-40462

Čuk Novak Dragica, Manče 4, Vodice,
delovno knjižico. gnl-40585

Damjanić Gracijela, Avčinova ulica 10,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objav-
ljeno v Ur. l. RS št. 78/1999. gnk-40311

Damjanić Gracijela, Avčinova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico, reg.
št. 1514/99 - duplikat. gnj-40312

Dinghauser Gregor, Skopska ulica 4,
Ljubljana, čuvajska izkaznica, št. 1266, iz-
dala Ribiška zveza Slovenije. gnp-40631

Drenik Simona, Mucherjeva 4, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20940363,
izdala Pravna fakulteta. gnl-40735

Fegic Boštjan, Ulica Bazoviške brigade
15, Ajdovščina, delovno knjižico.
gnk-40590

Ferjančič Vera, Zapuže 116, Ajdovšči-
na, delovno knjižico. gnc-40594

GENERAL TRADE d.o.o., V mlinu 18,
Šempeter pri Gorici, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1214737. gni-40638

GRADIS Strojno prometna, Šmartinska
32, Ljubljana, kopijo licence za vozilo Mer-
cedes - Benz z reg. št. LJ 31-55L, izdala
GZS. gni-40713

Gregorič Janez, Grivška pot 7/a, Aj-
dovščina, delovno knjižico. gnk-40586

Gregorič Martina, Pot čez gmajno 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-40531

Horvat Marijana, Franja Kozarja 10, Ver-
žej, delovno knjižico, reg. št. 517, ser.
št. 329210, izdana 6. 7. 1982 v Ljutome-
ru. gny-40622

Horvat Vesna, Lendavska 17/a, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 21499, ser. št. 129847, izdana
21. 7. 1976 v Murski Soboti. gnc-40619

Jačimović Dušan, Pavšičeva 20, Loga-
tec, delovno knjižico. gnv-40675

KAASS-AVTO d.o.o., Puhova ulica 12,
Ptuj, licenco za opravljanje javnih prevozov
in prevozov za lastne potrebe v domačem
in mednarodnem cestnem prometu
št. 1045/22 za vozilo z reg. oznako MB
36 81F, izdala GZS, dne 22. 12. 1997.
gnp-40285

Kehonjić Haris, Ul. Vilka Kledeta 3, Po-
stojna, delovno knjižico. gnn-40583

Kofol Srečko, XXX. divizije 74, Solkan,
delovno knjižico. gnh-40593

Kovinotehna, d.d., Celje, PC Novo me-
sto, Ljubljanska 27, 8000 Novo mesto,
preklicuje z objavo v Uradnem listu RS,
naslednje izjave o ustreznosti vozila: A
1224659, A 1224656, A 1224658.
Ob-38860

KPL-GRADNJE, RAST, INŽENIRING,
Tbilisijska 61, Ljubljana, licenco za prevoz
stvari za lastne potrebe v notranjem cest-
nem prometu št. 279/21 za vozilo TAM
190 T 15 B, z reg. oznako LJ KPL-037.
gnt-40427

Krstić Biljana, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 04026601,
izdala Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnl-40785

Kulenović Aleš, Mucherjeva ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-40774

Lampret Metka, Pot na Hreše 9, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnu-40426

Lavrenčič Vida, Na produ 13, Vipava,
delovno knjižico. gnj-40587

Lindič Mojca, Valvazorjeva 10, Trebnje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Novo
mesto. gnd-40293

Lozar Lucija, Kamnje 10/a, Dobravlje,
delovno knjižico. gni-40588

Majcen Lidija, Poljska cesta 27, Ptuj,
delovno knjižico. gnr-40504

Malnar Irena, Prušnikova 81, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-40709

Marinič Aleksandra, Gibina 59, Ljuto-
mer, delovno knjižico, reg. št. 13/98, iz-
dala UE Ljutomer. gnc-40369

Mislej Joško, Volaričeva 28, Postojna,
delovno knjižico. gnh-40589

Močnik Špela, Layerjeva 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21016300, izda-
la FDV v Ljubljani. gns-40378

Mulec Franjo, Šratovci 45, Radenci, de-
lovno knjižico. gni-40688

Nahtigal Olga, Gorenje polje 14, Stra-
ža, študentsko izkaznico, št. 328155, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnu-40526

Pahinger Rudi, Stare žage 14, Dolenj-
ske Toplice, delovno knjižico. gnv-40500

Pangerc Roman, Kranjska cesta 3/d,
Kamnik, delovno knjižico. gnu-40626

Petek Franc, Razlagova ulica 17, Ce-
lje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1103777. gnn-40708

Petrinčič Andrej, Šegova ulica 14, No-
vo mesto, delovno knjižico, reg. št. 43163,
ser. št. 438471, izdana 8. 9. 1999 v No-
vem mestu. gnd-40618

Plesničar Stevo, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnp-40581

Poljšak Alenka, Sanabor 15, Vipava, de-
lovno knjižico. gnb-40595

Popović Željko, Hladilniška pot 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-40340

Povše Julijana, Polje, Cesta XX/8b, Ljub-
ljana-Polje, delovno knjižico. gnj-40712

PRAKTIKUM d.o.o., Poljanska cesta
84, Gorenja vas, izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila, št. B 0059521
za tovorno vozilo MAN 8.224 LC.
gnk-40686

Pretnar Eva, Ruska ulica 7, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za zdravstvo - diplomi-

rani farmacevt, izdano leta 1996.
gni-40463

Pušnik Rudolf, Selo pri Vranskem 13,
Vransko, študentsko izkaznico,
št. 18980704, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnv-40475

Radovac Rozana, Prisoje 7, Koper -
Capodistria, delovno knjižico.
gnz-40700

Rupert Ivan, Tesovnikova ulica 56, Ljub-
ljana, overjeno kopijo licence
št. 426/371-LM34/1997, izdana 8. 7.
1997, ser. št. OZS 0000472, za vozilo
Peugeot boxer 2.5 D, reg. oznaka LJ
91-12S,. gnw-40724

Skrinjar Katarina, Selo pri Zagorju 76,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico,
št. 43000860, izdala Akademija za glas-
bo. gnv-40375

Snoj Saša, Cesta Andreja Bitenca 150,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za oblikovanje in fotografijo v Ljublja-
ni. gno-40757

Solomun Denis, Na gradu 9, Prestra-
nek, delovno knjižico. gni-40313

Sova Bojan, Mrakova 49, Idrija, delov-
no knjižico, reg. t. 9772, ser. št. 20214.
gnn-40458

Stepan Jožica, Larisova 12, Ankaran -
Ankarano, vpisni list za čoln,
št. 02/03-2510/85-94. gnf-40316

Stepan Milan, Larisova 12, Ankaran -
Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-630/5-83.
gne-40317

Stepan Primož, Larisova 12, Ankaran -
Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-6394/97.
gnd-40318

Stepan Robert, Larisova 12, Ankaran -
Ankarano, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-3515/95.
gng-40315

Suhadolnik Jana, Stantetova 14, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 4359, iz-
dala NTF - oddelek za tekstilstvo.
gnk-40361

Šinigoj Anja, Črniče 62/a, Črniče, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980989, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnz-40571

Šoštarič Majda, Vrazova 3, Gornja Rad-
gona, delovno knjižico. gnf-40691

Tkaučič Ivan, Slogonska 13/a, Kapele,
delovno knjižico. gne-40292

Tominec Sebastjan, Lipca 10, Logatec,
delovno knjižico. gnx-40748

Tomše Uroš, Trata 6, Škofja Loka, de-
lovno knjižico. gne-40617

Trošt Tanja, Podraga 89, Vipava, delov-
no knjižico. gnz-40596

Turšič Borut, Reška ulica 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-40529

Usenik Marija, Kadilnikova ulica 8, Ljub-
ljana, izkaznico vojnega veterana,
št. 8015, izdana 3. 3. 1997. gnp-40331
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Verhovšek Ana, Grajska ulica 2, Loče pri
Poljčanah, delovno knjižico št. 0435611,
reg. št. 17209, izdala UE Slovenske Konji-
ce, dne 27. 9. 1989. gnp-40306

Vodopivec Irena, Polževa ulica 2/a, Aj-
dovščina, delovno knjižico. gnf-40591

Voler Simona, Brodarjev trg 7, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 21015379,
izdala FDV v Ljubljani. gnt-40752

Vončina Emilijan, Gornji Lokovec 60,
Čepovan, delovno knjižico. gno-40582

Vrečič Miha, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-40520

ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOME-
HANIKOV LJUBLJANA, Metelkova 10,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 10128 za vozilo
LJ UNI-050 Wolkswagen Golf 1,9D in

10140 za vozilo LJ UNI-806, Renault Midli-
ner S 150.08 AŠ. gnp-40339

Zrnec Leja, Dolenjska cesta 232/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Poljane. gng-40744

Župec Tanja, Ob Mahovniški cesti 37,
Kočevje, študentsko izkaznico,
št. 01098373, izdala Pedagoška fakulteta
v Ljubljani. gnc-40569

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek  – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
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