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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 816/01 Ob-48503
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je, d.d.

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja sistema
daljinskega vodenja v Elektro Gorenj-
ski, d.d., v smislu tehnološke posodobitve
in razširitve funkcionalnosti obstoječega
centra daljinskega vodenja. V sklopu poso-
dobitve je predvideno sledeče: zahtevana
strojna oprema mora biti standardna, brez
specialnih komponent in enostavno razširlji-
va. Osnova je ločeno računalniško omrežje
z ustrezno podvojenostjo kritičnih sklopov
opreme. Programska oprema je sestavljena
iz ustreznega operacijskega sistema,
SCADA programske opreme za realizacijo
funkcij vodenja obratovanja elektroenerget-
skega sistema ter pripadajočih baz podat-
kov. V sklopu programske opreme so pred-
videna tudi dodatna programska orodja in
funkcije za pomoč pri upravljanju distribucij-
skih omrežij.

4. Kraj dobave: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: javno naročilo bo
izdano predvidoma v mesecu avgustu 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Tehnični sektor: Marjan Jerele univ. dipl.
inž. el., tel.: 04/208-33-66, faks:
04/208-36-81, email: marjan.jerele@elek-
tro-gorenjska.si ali Peter Lavtar, el. inž., tel.:

04/208-33-23, faks: 04/208-32-45,
email: peter.lavtar@elektro-gorenjska.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 5. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 353-20/00 Ob-48505
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali stori-
tev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradbena dela, tehnol.
oprema in instalacije, elektro in strelov.
instalacije, merilna oprema za rekonstruk-
cijo in povečanje obstoječe centralno či-
stilne naprave Metlika, fazna gradnja.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije: Da-
nica Puljak.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 5. 2001.

Občina Metlika

Št. 011-04-8/01 Ob-48517
1. Naročnik: Ministrstvo za promet - Di-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja I. faze Ob-
voznice Solkan v tiru ceste G2-103, od-
sek 1010 od km 0+000 do km 2+168,
in sicer:

A) Izgradnja krožnega križišča Vojko-
ve in Kromberške ceste z vso pripadajo-
čo infrastrukturo;

B) Izgradnja viadukta dolžine 46 m v
km 0+540 z obvoznimi potmi na gradbi-
šče od km 0+000 do km 0+540.

4. Kraj gradenj: dela se bodo izvajala na
obvoznici Solkan-Nova Gorica.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: junij 2001.

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

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 5. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 29/1292/2001 Ob-48602
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Elektro-Slovenija,

d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks
01/474-27-02.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: zaščitni releji z do-
datno opremo in osciloperturbografi (lo-
katorji napak).

4. Kraj dobave: na lokacije v RTP-jih
Elektro-Slovenije.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: junij 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: kontak-
tna oseba Andrej Ribič, tel. 01/474-27-42.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 5. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja

Št. JN 12grad/2001 Ob-48626
1. Naročnik: JP Vodovod – Kanalizacija.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

1000 Ljubljana, faks 01/231-78-51; sofi-
nancer Občina Medvode.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost del: gradnja
kanalizacije v naselju Vaše–Goričane–
Rakovnik–Sora, del v naselju Vaše, 3.
faza; ocenjena vrednost 263,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Vaše – Goričane –
Rakovnik – Sora, del v naselju Vaše.

5. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: avgust
2001.

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

7. Morebitne druge informacije: na jav-
ni razpis bodo vabljeni samo izvajalci, ki so
pridobili priznano sposobnost za gradnjo in
obnovo kanalizacijskega omrežja (Ur. l. RS,
št. 12 z dne 23. 2. 2001).

8. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana

Ob-48828
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske

čete 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-00,
faks 03/713-64-64.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: gradnja
podružnične osnovne šole in vrtca Trje
z zunanjo ureditvijo.
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4. Kraj dobave: Pernovo, Občina Žalec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: junij 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
Tanja Razboršek-Rehar, tel.03/713-64-34.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2001.

Občina Žalec

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 208/3-10/2001 Ob-48747

V javnem razpisu za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku št.
208/2-10/2001, Ob-47675, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne 5. 5.
2001, se 5. točka popravi in pravilno glasi:

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe so možne za 5. skupi-
no: tiskalniki, za ostale skupine varian-
tnih ponudb ni.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-48485
1. Naročnik: Osnovna šola Trbovlje, Me-

stni trg 6, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Tr-

bovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-33-340 – tajništvo šole, faks
03/56-33-351.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Trbovlje,

Mestni trg 6, 1420 Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje – v
tajništvu šole, dodatna pojasnila in informa-
cije ponudniki dobe pri vodji prehrane Ro-
sani Vozel, na tel. 03/56-33-350, vsak dan
od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 6. 2001, raz-
pisno dokumentacijo pa lahko ponudniki dvig-
nejo v tajništvu šole od 19. 5. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 52700-603-41315.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Trbovlje, Mestni
trg 6, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420
Trbovlje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali up-
ravna odločba, s katero se ponudniku pre-
poveduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

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

predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 5. 2001.
Osnovna šola Trbovlje

Ob-48630
1. Naročnik: Osnovna šola Polje, Polje

358, 1260 Ljubljana Polje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Po-

lje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje, tel.,
faks 01/528-41-91.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Polje, Po-

lje 358, 1260 Ljubljana Polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 30. 8. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana Polje – v
tajništvu šole, dodatna pojasnila in informa-
cije ponudniki dobijo pri Janezu Glavaču,
vsak dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 19. 5. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 50103-603-45148.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Polje, Polje 358,
1260 Ljubljana Polje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Polje, Polje 358, 1260 Ljub-
ljana Polje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, izdanega naj-
več 30 dni pred zaključkom razpisnega ro-
ka; samostojni podjetnik priloži davčno na-
poved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 5. 2001.
Osnovna šola Polje

Ob-48629
1. Naročnik: Osnovna šola Božidarja

Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Bo-

židarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000
Ljubljana tel.: 01/524-30-74, faks:
01/524-29-00.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Božidarja

Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 30. 6. 2003.

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

cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000
Ljubljana - v tajništvu šole, dodatna pojasni-
la in informacije ponudniki dobe v tajništvu
šole vsak dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 19. 5. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50103-603-46278.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Božidarja Jakca,
Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Božidarja Jakca, Nusdorfer-
jeva 10, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila - ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
- ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
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BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točki,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 5. 2001.
Osnovna šola Božidarja Jakca

Ljubljana

Št. 44/01 Ob-48628
1. Naročnik: Osnovna šola Vojke Šmuc,

Prešernova cesta 4, 6310 Izola.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Voj-

ke Šmuc, Prešernova cesta 4, 6310 Izola,
tel. 05/616-10-00, faks 05/641-84-49.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Vojke

Šmuc, Prešernova cesta 4, Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 30. 6. 2003.

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

Vojke Šmuc, Prešernova cesta 4, 6310 Izo-
la – v tajništvu šole, dodatna pojasnila in
informacije ponudniki dobijo pri ravnateljici
šole Diomiri Tkalčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 18. 5. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 51430-603-30234.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Vojke Šmuc, Pre-
šernova cesta 4, 6310 Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Vojke Šmuc, Prešernova ce-
sta 4, 6310 Izola.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in

BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, izdanega naj-
več 30 dni pred zaključkom razpisnega ro-
ka; samostojni podjetnik priloži davčno na-
poved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Pre-
šernova cesta 4, Izola.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Osnovna šola Vojke Šmuc, Izola

Št. 59/2001 Ob-48631
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Vita Kraig-

herja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000
Ljubljana, tel. 01/231-74-40, tel./faks:
01/231-09-24, e-mail: ingrid.zajc@gu-
est.arnes.si.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago,
13. izdelki za brezgluteinsko dieto.
4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Vita

Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 30. 6. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000
Ljubljana - v tajništvu šole, dodatna pojasni-
la in informacije ponudniki dobe pri vodji
šolske prehrane Ingrid Zajc, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 19. 5. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50102-603-48321.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola dr. Vita Kraigher-
ja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole dr. Vita Kraigherja, Trg 9.
maja 1, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

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

Na javni razpis po odprtem postopku za
sukcesivno dobavo blaga se lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba in samostojni po-
djetniki ter kmetje), ki izpolnjuje naslednje
pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

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

kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben -
ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziro-
ma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30
dni pred zaključkom razpisnega roka; sa-
mostojni podjetnik priloži davčno napoved z
bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo
leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem
dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 5. 2001.
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja

Ljubljana

Ob-48632
1. Naročnik: Osnovna šola Primoža Tru-

barja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 La-
ško.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Pri-
moža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20,
3270 Laško, tel. 03/57-31-315, faks
03/57-31-891.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Primoža

Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270
Laško in podružnične šole: Reka, Reka 23,

Laško, Šentrupert, Šentrupert 89, Vrh nad
Laškim 20, Laško ter Rečica, Zgornja Reči-
ca 26, Laško

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica
20, 3270 Laško - v tajništvu šole, dodatna
pojasnila in informacije ponudniki dobe pri
Miri Siljan, vsak dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 19. 5. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50710-603-33369, ki bo veljal do
31. 5. 2001 in bo s tem dnem tudi zaprt,
od 1. 6. 2001 dalje pa na žiro račun
50700-603-33369.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Primoža Trubarja
Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, Tru-
barjeva ulica 20, 3270 Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
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javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS).

5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila - ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben -
ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec,

8. a je navedel točne podatke glede ob-
veznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točki,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 5. 2001.
Osnovna šola Primoža Trubarja

Laško

Št. 120/2001 Ob-48633
1. Naročnik: Osnovna šola Starše, Star-

še 5, 2205 Starše.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Star-

še, Starše 5, 2205 Starše, tel.
02/688-48-50, faks: 02/686-48-68, e-ma-
il: os-starse@o-starse.mb.edus.si.

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

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

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

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,

9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki.
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Starše,

Starše 5, 2205 Starše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Starše, Starše 5, 2205 Starše - v tajništvu
šole, dodatna pojasnila in informacije ponu-
dniki dobe pri Danici Kampl, vsak dan od 8.
do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 19. 5. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 51800-603-30388.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Starše, Starše 5,
2205 Starše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne  šole  Starše,  Starše  5,  2205
Starše.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-

veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve - ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila - ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
- ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,
– plačilni rok - 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 5. 2001.
Osnovna šola Starše

Št. 2 Ob-48424
1. Naročnik: OŠ Oskarja Kovačiča.
2. Naslov naročnika: OŠ Oskarja Ko-

vačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000
Ljubljana, tel. 427-34-36, faks 427-34-35,
elektronska pošta: os-oskar.kova-
cic@gust.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje skupine blaga oziroma sklope:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: sladoledi,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: perutnina in perutninski iz-

delki,
5. skupina: ribe,
6. skupina: kruh in pecivo,
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7. skupina: zelenjava, suhe stročnice in
sadje,

8. skupina: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje,

9. skupina: žita in mlevski izdelki,
10. skupina: testenine,
11. skupina: sadni sokovi,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago,
13. skupina: razno blago.
Naročnik bo sposobnost dobave priz-

nal ponudnikom po skupinah oziroma sklo-
pih. Ponudnik lahko odobri priznano spo-
sobnost za eno skupino oziroma sklop, za
več skupin oziroma sklopov oziroma za vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 1. 7. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: OŠ Oskarja Ko-
vačiča.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  prevza-
me razpisno dokumentacijo: od objave
pa do 28. 5. 2001, vsak dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.620 SIT na ŽR št.
50101-603-50090.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 4. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenj-
ski železnici 48, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja zahtevane letne količine

blaga,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladi-

šče naročnika razloženo,
– da ima ustrezne izkušnje z dostavo bla-

ga javnim zavodom oziroma drugim prora-
čunskim uporabnikom,

– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 18. 6. 2001, 20. 6. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: OŠ Oskarja Kovačiča.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
Ljubljana

Ob-48486
1. Naročnik: Osnovna šola Vuzenica,

Mladinska ul. 3, 2367 Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Vu-

zenica, Mladinska ul. 3, 2367 Vuzenica tel.
02/87-912-30, faks 02/87-912-31.

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

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

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

in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Vuzenica,

Mladinska ul. 3, 2367 Vuzenica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Osnovna
šola Vuzenica, Mladinska ul. 3, 2367 Vu-
zenica – v tajništvu šole, dodatna pojasnila
in informacije ponudniki dobe pri Mariji
Herman na tel. 02/87-912-32, vsak dan
od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 19. 5. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 51860-603-32538.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Vuzenica, Mla-
dinska ul. 3, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Vuzenica, Mladinska ul. 3,
2367 Vuzenica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o prizna-
nju statusa kmeta,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS),

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje ozi-
roma izkaze o poslovanju, izdanega največ
30 dni pred zaključkom razpisnega roka;
samostojni podjetnik priloži davčno napo-
ved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 5. 2001.
Osnovna šola Vuzenica
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Št. 808/2001 Ob-48529
1. Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica

67, 2000 Maribor, tel. 02/229-63-70, faks
02/228-26-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
živil in prehrambenih artiklov po posa-
meznih sklopih in nabava kurilnega olja –
ekstra lahko.

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

1. sklop: meso in mesni izdelki, perut-
ninsko meso in ribe, razdeljeno po skupi-
nah; ocenjena vrednost: 17,592.594 SIT,

2. sklop: mleko, mlečni izdelki in slado-
led, razdeljeno po skupinah; ocenjena vre-
dnost: 4,629.630 SIT,

3. sklop: kruh, pekovski izdelki in teste-
nine, razdeljeno po skupinah; ocenjena vre-
dnost: 4,629.630 SIT,

4. sklop: razni prehrambeni artikli, mleč-
ne čokolade, napolitanke in zmrznjen pro-
gram, razdeljeno po skupinah; ocenjena
vrednost: 7,407.408 SIT,

5. sklop: kurilno olje – ekstra lahko; oce-
njena vrednost: 8,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: fco Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, Maribor.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko prejmete v tajništvu Dijaškega do-
ma Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000
Maribor, Vrhovšek Jolanda; prosimo dokazilo
o plačilu za razpisno dokumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, DDV je vraču-
nan v ceno, znesek lahko nakažete na ŽR
št. 51800-603-36792.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Dijaški dom Drava Ma-
ribor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor,
Vrhovšek Jolanda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2001 ob 8. uri, v mladinski
sobi Dijaškega doma Drava Maribor, Sme-
tanova ulica 67, 2000 Maribor.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: po poteku roka za oddajo
ponudb ponudniki ne smejo več umakniti ali
spremeniti ponudbe, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 26. 6. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Dijaški dom Drava Maribor

Ob-48549
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2. Naslov naročnika: Smetanova 17,

2000 Maribor, telefaks 02/252-77-74,
elektronski naslov: fkkt@uni-mb.si, tel.
02/22-94-401.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reakcij-
ski kalorimeter, kontroler, 2 L stekleni
reaktor, steklena reaktorska glava, pH
elektroda, precizna tehtnica, set za do-
ziranje, črpalka, programska oprema, ra-
čunalnik in tiskalnik.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v dekanatu Fakulte-
te za kemijo in kemijsko tehnologijo, Sme-
tanova 17, vsak delovni dan od 7. do 15.
ure, kontaktna oseba je dr. Majda Krajnc
(tel. 22-94-452).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 1. 6. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 6. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UM, Fakulteta za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, Smetanova 17, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2001 ob 12. uri, na Fakulteti
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smeta-
nova 17, Maribor (v dekanatu).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponube 18. 6. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
11. in 13. uro, pri dr. Majdi Krajnc (tel.
22-94-452).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Št. NS 09/01 Ob-48615
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – elementi
za razsvetljavo, instalacijski material, re-
lejna in merilna tehnika, telekomunika-
cijske naprave in elektronika.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da
je ponudnik davčni zavezanec oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 11. 6. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”, s številko obja-
ve tega javnega razpisa ter navedbo pred-
meta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 11. 6. 2001
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ob 10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

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

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

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

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

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

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

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

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 10. 8. 2001, odločitev o spre-
jemu ponudbe pa bo sprejeta najkasneje
do 26. 6. 2001.

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

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

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

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

javo: 11. 5. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. NS 10/01 Ob-48616
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – črna me-
talurgija in varilni material.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2002.

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

cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da
je ponudnik davčni zavezanec oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 12. 6. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”, s številko obja-
ve tega javnega razpisa ter navedbo pred-
meta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 12. 6. 2001 ob
10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železni-
ci 27, Trbovlje.

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

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

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

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

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

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

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

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 11. 8. 2001, odločitev o spre-
jemu ponudbe pa bo sprejeta najkasneje
do 26. 6. 2001.

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

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

ročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. NS 11/01 Ob-48617
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje,

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – lepilni in
tesnilni material.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 30. 6. 2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da
je ponudnik davčni zavezanec oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 13. 6. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”, s številko obja-
ve tega javnega razpisa ter navedbo pred-
meta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 13. 6. 2001
ob 10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

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

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

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

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

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,
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– menica za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti,

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

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjene tabele in podatke v specifi-
kacijah materiala,

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 12. 8. 2001, odločitev o spre-
jemu ponudbe pa bo sprejeta najkasneje
do 26. 6. 2001.

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

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

ročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 5. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-48577
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
posameznih delov letne in zimske carin-
ske uniforme:

hlače – letne 3492 kosov,
hlače – zimske 3563 kosov,
krila – letna  177 kosov,
krila – zimska 132 kosov,
srajce – letne 6500 kosov,
srajce – zimske 6600 kosov,
kravate 7772 kosov,
vetrovke z nadhlačami 1729 kosov,
kape – zimske 1044 kosov,
kape – zimske za enote
za zatiranje tihotapstva  50 kosov,
klobučki – letni 333 kosov,
klobučki – zimski 332 kosov,
rokavice 2100 parov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celotni pred-
met javnega naročila, to je izdelava vseh
posameznih delov letne in zimske carinske
uniforme, ali le na njegov posamezni del, to
je izdelava posameznih delov letne in zim-
ske carinske uniforme oziroma posamezne-
ga dela letne in zimske carinske uniforme.

4. Kraj dobave: dobava posameznih de-
lov letne in zimske carinske uniforme se bo
izvršila po razpisanih lokacijah naročnika, in
sicer po carinskih uradih in na Generalni
carinski urad.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi zna-
čilnostmi predmeta javnega naročila; v nas-
protnem primeru se bo smatralo, da je po-
nudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki

je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi pred-
meta javnega naročila, naročnik ne bo upoš-
teval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 9. 2001,
30. 10. 2001, 30. 4. 2002 in 30. 11.
2002.

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

– sprejemna pisarna, pritličje, soba št.
P10, Erika Andrlič, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00.

Imena oseb, pri katerih zainteresirani po-
nudnik lahko dobi:

– tehnične informacije – univ. dipl. inž.
tekstilne tehnologije Tadeja Tome, tel.
01/478-39-91, faks 01/478-39-00,

– ostale informacije – univ. dipl. ekon.
Barbara Gašperlin, tel. 01/478-38-41, faks
01/478-39-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. ure do
11.30 in od 12.30 do 15. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 6. 2001 ob 10. uri na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.

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

10.1. V primeru, da ponudba ponudnika
presega 30 mio SIT, mora ponudnik svoji
ponudbi priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od vrednosti
javnega naročila oziroma dela javnega naro-
čila, za katerega se prijavlja, oziroma od
ponudbene vrednosti ponudnika.

Ponudniku ni potrebno predložiti ban-
čne garancije za resnost ponudbe, če nje-
gova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponud-
be, z menično izjavo, v višini 10% od vred-
nosti javnega naročila oziroma dela javnega
naročila, za katerega se prijavlja, oziroma
od ponudbene vrednosti ponudnika.

10.2. Ponudnik mora k ponudbi priložiti
tudi lastno potrjeno in podpisano izjavo, da
bo v primeru izbora na javnem razpisu pre-
dložil naročniku ob podpisu pogodbe oziro-
ma najkasneje v 10. dneh po sklenitvi po-
godbe:

– bančno garancijo v višini 10% pogod-
bene vrednosti izplačljivo na prvi poziv, brez
ugovora, za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi predmetov
javnega naročila, če njegova ponudba pre-
sega 30 milijonov SIT oziroma

– lastno menico, bianco, podpisano in ži-
gosano, z menično izjavo, v višini 10% po-
godbene vrednosti za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti in odpravo napak, brez pro-
testa, z veljavnostjo 6 mesecev po opravljeni

dobavi predmetov javnega naročila, če nje-
gova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.

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

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

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

– čisti letni prihodki iz prodaje ponudni-
ka morajo biti večji od razpisane vrednosti
predmeta oziroma predmetov javnega naro-
čila, za katerega/katere se je ponudnik pri-
javil na javni razpis,

– v preteklih šestih mesecih do vštevši
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiran žiro račun oziroma negativno sta-
nje sredstev v preteklem mesecu brez odo-
brenega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na žiro računu,

– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, po-
dizvajalcev in kooperantov zapadle do dne-
va oddaje ponudbe na podlagi razpisa jav-
nega naročila,

– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.

Glede poslovne sposobnosti mora po-
nudnik izpolnjevati naslednje zahteve:

– ponudnik mora predložiti vsaj eno re-
ferenco za dela, ki so enaka predmetu jav-
nega naročila,

– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb,

– ponudnik mora navesti svoje podatke
v VI. poglavju razpisne dokumentacije v toč-
ki add 3) dokazila ponudnika o razpolaga-
nju z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi
glede svoje kadrovske strukture, proizvo-
dnih kapacitet, službe kakovosti ter načina
upoštevanja in reševanja reklamacij.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 8. 2001 in 16. 7.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja

75% vrednosti. Merilo pod 2. alineo “ refe-
rence” predstavlja 25% vrednosti.

Cena se bo preračunala v točke po na-
slednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena x
100) / ponujena cena.

Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vred-

nosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti od 20,000.001 SIT do 40,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vred-
nosti nad 40,000.000 SIT 16 točk.
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Ponudnik za predložene reference lah-
ko prejme največ 100 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Ob-48618
1. Naročnik: Osnovna šola Vodice.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Vo-

dice, Ob šoli 2, 1217 Vodice, telefon
01/833 22 81, faks 01/833 42 66.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 33,800.000 SIT .

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

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

ščice,
5. skupina: žito in mlevski izdelki,
6. skupina: sadje in zelenjava,
7. skupina: konzervirani izdelki,
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
9. skupina: zamrznjena živila,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi,
11. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo, za posamezne sku-
pine živil ali za posamezna živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Vodice,
Ob šoli 2, 1217 Vodice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. julija
2001 do 31. decembra 2002.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 13. junija 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
011-2001, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 13. junija 2001, do
13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. junija
2001, ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola
Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost ponudbe je višja od zneska, ki je do-
ločen v zakonu, ki ureja izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije, morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo, za resnost po-
nudbe plačljivo na prvi poziv v višini 10%
ponudbene vrednosti. Bančno garancijo je
potrebno predložiti le v primeru, da je po-
nudbena vrednost v kumulativi višja od 30
mio SIT. Bančna garancija mora veljati do
30. julija 2001.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. avgusta 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 22. junij 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo ocenil ponudbe na podlagi nasled-
njih meril: cena 80 točk, strokovna priporo-
čila (reference) 10 točk, odzivni čas za in-
terventna naročila 5 točk, celovitost ponud-
be 5 točk. Uporaba meril in način
ocenjevanja sta opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. maj 2001.

Osnovna šola Vodice

Ob-48619
1. Naročnik: Osnovna šola Bovec.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Bo-

vec, Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 120.000

litrov kurilnega olja ekstra lahko EL.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dobavitelj lahko ponudi blago samo v
celoti.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Bovec,
Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. septem-
bra 2001 do 31. decembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Osnovna šola Bovec, Trg golobar-
skih žrtev 17, 5230 Bovec, tel.
05/389-61-36, faks. 05/389-61-35, taj-
ništvo šole, Ingrid Vujačič. Dodatne infor-
macije o javnem razpisu ponudniki lahko
zahtevajo na naslovu: Altus consulting d.o.o.
Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks.
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 12. junija 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 3.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
008-2001, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 12. junija 2001, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Bovec, Trg golo-
barskih žrtev 17, 5230 Bovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 13. juni-
ja 2001, ob 13. uri, na naslovu Osnovna
šola Bovec, Trg golobarskih žrtev 17,
5230 Bovec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. avgusta 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 20. junij 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. maj 2001.

Osnovna šola Bovec
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Ob-48654
1. Naročnik: Osnovna šola Toneta Okro-

garja Zagorje ob Savi, Šolska cesta 1.
2. Naslov naročnika: 1410 Zagorje ob

Savi, Šolska cesta1, tel. 03/56-66-116,
faks 03/56-66-111, e-mail: bronislav. ur-
banija@guest.arnes.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih skupinah živil:

I. mleko in mlečni izdelki,
II. meso in mesni izdelki,
III. ribe in konzervirane ribe,
IV. jajca,
V. olja in izdelki,
VI. sveža zelenjava in suhe stročnice,
VII. sveže sadje,
VIII. zamrznjena in konzervirana zele-

njava,
IX. sadni sokovi in sirupi,
X. žita, mlevski izdelki in testenine,
XI. zamrznjeni izdelki iz testa,
XII. kruh, pekovsko pecivo, keksi, sla-

ščičarski izdelki,
XIII. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: matična šola v Zagorju

ob Savi, Šolska cesta 1 in podružnični šoli
Senožeti Šentlambert in Kisovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek
15. 8. 2001, trajanje dve leti od podpisa
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo prejmete v tajništvu šole vsak
delovnik od 8. do 13. ure. Dodatne infor-
macije: Olga Drnovšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT (19% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na žiro
račun št. 52720-603-41063.

8. (a) Datum in ura, do katere je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: 1410 Zagorje ob Savi, Šolska
cesta 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
OŠ T. Okrogarja v Zagorju ob Savi, Šolska
cesta 1.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v raz-
pisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov, ostali pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

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

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

ali tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
opredeljeni so v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, od katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti po-
nudnika, dosedanje reference, plačilni roki.
Podrobneje so merila ovrednotena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Osnovna šola Toneta Okrogarja

Št. 01-351/01 Ob-48650
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: in-vitro

diagnostična sredstva.

Preiskave Št. preiskav
letno

Laboratorij št. I
1 S-Kreatinin 69 380
2 S-Sečnina 68 540
3 S-Glukoza 68 279
4 S-Kalij 65 570
5 S-Natrij 64 409
6 S-Klorid 62 435
7 S-Bilirubin, cel.  51 946
8 S-Bilirubin, dir.  51 296
9 S-A.fosfataza 49 800
10 S-Kalcij 46 489
11 S-Železo 40 157
12 S-Proteini 38 306
13 S-Fosfat 38 714
14 S-Urat 36 668
15 S-AST 39 839
16 S-ALT 39 687
17 S-Albumin 38 025
18 S-gama GT 37 483
19 S-Cel.CO2 18 281
20 S-TIBC 5 479
21 P-Amoniev ion 939

Laboratorij št. II

1 S-LDH 14 224
2 S-CK 11 838
3 S-alfa-Amilaza 8 995
4 S-Lipaza 7 605
5 S-Magnezij 4 169
6 S-Feritin 2 103
7 S-Kreatinin 17 786
8 S-Sečnina 17 501
9 S-Glukoza 14 482
10 S-Kalij 12 096
11 S-Natrij 12 950
12 S-Klorid 11 944
13 S-Bilirubin, cel. 13 712
14 S-Bilirubin, dir. 13 592
15 S-A.fosfataza 13 432
16 S-Kalcij 12 772
17 S-Železo 13 168
18 S-Proteini 10 960
19 S-Fosfat 11 324

Preiskave Št. preiskav
letno

20 S-Urat 12 208
21 S-AST 11 380
22 S-ALT 11 346
23 S-Albumin 11 025
24 S-gama GT 10 997
25 S-Cel.CO2 6 206

Laboratorij št. III

1 S-Holesterol 21 230
2 S-Trigliceridi 21 168
3 S-HDL-Holesterol 19 750
4 S-LDL-Holesterol 19 744
5 S-CRP 22 836
6 S-IgG 4 174
7 S-IgA 4 022
8 S-IgM 3 963
9 S-IgE 3 229
10 Lc-IgG 1 194
11 Lc IgA 1 057
12 Lc-IgM 1 042
13 U-Albumini 1195
14 S-Mioglobin 1078

Laboratorij št. IV

1 U-Sediment 34 936
2 U-Osnovna analiza 33 580
3 F-Kri 2 518
4 S-Digoksin 6 134
5 S-Karbamazepin 1 498
6 S-Vankomicin 2 831
7 S-Gentamicin 1 073
8 S-Netilmicin 1 480
9 S-Teofilin 895
10 S-Fenobarbiton 325
11 S-Valproat 531
12 S-Fenitoin 249
13 S-Amikacin 272

Laboratorij št. V

1 Hematol.analiz. 33 697
2 Hematol.analiz. z DKS 30 201
3 Retikulociti 1 880

Laboratorij št. VI

1 S-Glukoza 117 763
2 S-Sečnina 100 010
3 S-Kreatinin 93 417
4 S-Bilirubin, cel. 18 959
5 S-Bilirubin, dir. 18 846
6 S-Proteini 28 636
7 S-Albumini 28 774
8 S-Kalij 118 100
9 S-Natrij 101 351
10 S-Klorid 80 546
11 S-Kalcij 35 227
12 S-Magnezij 20 452
13 S-Fosfat 22 114
14 S-A.fosfataza 14 562
15 S-alfa-Amilaza 13 856
16 S-Lipaza 11 428
17 S-CK 26 052
18 S-CK-MB 7 106
19 S-AST 33 559
20 S-ALT 32 399
21 S-LDH 26 552
22 S-gama GT 15 875
23 S-Mioglobin 8 883
24 S-CRP 43 795
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Preiskave Št. preiskav
letno

25 Hemogram 75 998
26 Hematol.analiz.+ DKS 18 172
27 Plinska analiza krvi 57 448
28 S-ioniz. Ca 1 012
29 U-Osnovna analiza 10 919
30 U-Sediment 10 629
31 P-PČ 38 426
32 P-PTČ 9 963
33 P-Fibrinogen 3 893
34 S-Digoksin 1 502
35 P-Dimer  720
36 S-Troponin 6 000

Laboratorij št. VII

1 Hematol. analizator 11 957
2 Hematol. Analizator z DKS 14 046
3 PČ 3 696
4 PTČ 1 077
5 TČ  471
6 U-Osnovna analiza 15 439
7 U-Sediment 15 683
8 F-Kri  910
9 S,P-Glukoza 18 007
10 S-Kalij 18 510
11 S-Natrij 15 619
12 S-Klorid 15 139
13 S-Kreatinin 20 882
14 S-Sečnina 15 720
15 S-Urat 10 637
16 S-Proteini 9 105
17 S-Albumini 8 123
18 S-Kalcij 10 952
19 S-Fosfor 9 344
20 S-Bilirubin,cel. 14 684
21 S-Bilirubin,dir. 14 647
22 S-Železo 6 257
23 S-A.fosfataza 14 829
24 S-AST 14 527
25 S-ALT 14 516
26 S-gama GT 12 489
27 S.LDH 12 187
28 S-CK 12 497
29 S,U,PTV-alfa Amilaza 4 729
30 S-Holesterol 3 074
31 S-HDL-Holesterol 2 842
32 S-LDL-Holesterol 2 815
33 S-Trigliceridi 3 036
34 Plinska analiza krvi 3 200
35 S-CRP 3 167

Laboratorij št. VIII

1 Hematološki analizator z DKS 21 929
2 U-Kvalitat. analiza 10 488
3 U-Sediment 9 703
4 PTV,Lc-Glukoza 2 491
5 F-Kri (nesp.test) 1 813
6 F-Kri (spec.test) 745
7 S,P-CRP 2 661
8 S-H.pylori,IgG,kvant. 382
9 S-H.pylori,IgA 234

Laboratorij št. IX.

1 S-HCG 6 248
2 S-PRL 189
3 S-Testosteron 1 468
4 S-AND2  868
5 S-DHEA-S 1 069
6 S-SHBG  539
7 S-ADIOL  145

Preiskave Št. preiskav
letno

8 S-Estron  125
9 S-Estriol-Down II trim 2 000
10 P-Testosteron 1 000
11 S-CEA 3 375
12 S-CA 125 2 081
13 S-CA 19-9 2 475
14 S-CA 15-3 686
15 S-PSA 6 321
16 S-PSA prosti 2 359
17 S-NSE 150
18 S-alfa-FP 2 647
19 S-HCG-Down II trim 2 000
20 PAPP-A 960
21 S-TSH 524
22 S-FT3 391
23 S-FT4 384
24 S-T4, cel. 102
25 S-Kortizol 188
26 S-LH 188

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je lahko podana kot celota, po
sklopih in podsklopih.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Centralno skladišče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave september 2001, trajanje dobave eno
leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski na-
sip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba
št. 40 (tajništvo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, do 19. 6. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 6. 2001 ob 10. uri, v seminarju
I. glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška cesta 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od letne ponudbene vrednosti vključ-
no z DDV. Trajanje bančne garancije za re-
snost ponudbe je 122 dni od odpiranja po-
nudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 10. 2001, bančna garancija za re-
snost ponudbe pa do 22. 10. 2001. Pred-
viden datum odločitve je avgust 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– kompliciranost postopka 10%,
– skupaj 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudnik se zavezuje, da bo na za-
htevo strokovne komisije omogočil testira-
nje ponujenih izdelkov.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
13. 4. 2001, Ob-46689.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 405-64/2001 Ob-48689
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, telefaks 01/431-23-27, telefon
01/431-22-49 (Investicijski oddelek, Tru-
barjeva 3).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja opreme za šolske in uprav-
ne prostore, razdelilno kuhinjo, bazen
in vadbeni prostor, za novo Gimnazijo
Ormož.

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

4. Kraj dobave: Gimnazija v Ormožu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zakjlučka ali trajanja dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – no-
vember 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajniš-
tvo; dodatne informacije: Stanislav Urek,
tel. 02/250-41-20, faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT, virmansko plačilo na
ž.r. 51800-601-62499 pri APP, podr. Ma-
ribor, pred dvigom razpisne dokumentacije;

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Proplus d.o.o., 2000 Mari-
bor, Strma ul. 8, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
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2001, ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, 1000 Ljubljana, Investicij-
ski oddelek, Trubarjeva 3/V, sejna soba

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija, v višini 10% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo del.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravna ali fi-
zična oseba ali skupina izvajalcev v sku-
pnem nastopu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ogotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 10. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju razpisnih pogojev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled gradbišča je možen po pred-
hodni najavi pri vodji gradbišča Andreju
Hojniku (Granit d.d.), telefon
050-656-053.

17. Datum in številka objave predodne-
ga razpisa (na podlagi tretjega odstavka
18. člena ZJN): /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 405-65/2001 Ob-48690
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, telefaks 01/431-23-27, telefon
01/431-22-49 (Investicijski oddelek, Tru-
barjeva 3).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja naslednjih sklopov:

– oprema šolskih in upravnih prosto-
rov,

– oprema telovadnice in
– lesni obdelovalni stroji za šolske

delavnice, za novo Srednjo lesarsko šo-
lo v Mariboru.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo opremo
za en sklop, dva sklopa ali vse skupaj.

4. Kraj dobave: Srednja lesarska šola v
Mariboru.

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

zakjlučka ali trajanja dobave: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – de-
cember 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajniš-

tvo; dodatne informacije: Bojana Sovič,
tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 7.000 SIT, virmansko plačilo na
ž.r. 51800-601-62499 pri APP, podr. Ma-
ribor, pred dvigom razpisne dokumentacije;

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Proplus d.o.o., 2000 Mari-
bor, Strma ul. 8, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2001, ob 10. uri, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, 1000 Ljubljana, Investicij-
ski oddelek, Trubarjeva 3/V, sejna soba

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravna ali fi-
zična oseba ali skupina izvajalcev v sku-
pnem nastopu.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ogotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 10. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju razpisnih pogo-
jev.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objekta je možen po predho-
dni najavi pri vodji gradbišča Tatjana Pre-
šern (Granit d.d.), telefon 041/891-297.

17. Datum in številka objave predodne-
ga razpisa (na podlagi tretjega odstavka
18. člena ZJN): /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport

Št. 3/2001 Ob-48695
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor, telefon 02/3313-551, telefon
02/3327-6611, elektronski naslov: sna-
ga@snaga-mb.si.

(a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
potrošni material ter drobna pisarniška
oprema, računalniški potrošni material
ter namizna računalniška oprema, raču-
nalniški papir in obrazci, storitev izpisa
faktur-posebnih položnic.

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

– sklop A: dobava pisarniškega potro-
šnega materiala ter drobne opreme,

– sklop B: dobava računalniškega po-
trošnega materiala ter namizne opreme,

– sklop C: dobava računalniškega pa-
pirja in obrazcev,

– sklop Č: storitev izpisa faktur-posebnih
položnic.

Vsak ponudnik lahko poda ponudbo za
en ali več sklopov.

4. Kraj dobave: Nasipna 64, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predviden
pričetek dobav 1. 7. 2001, predvideno tra-
janje dobav 3 leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko prevzamejo razpisno doku-
mentacijo v tiskani obliki na blagajni Snaga
javno podjetje d.o.o., Nasipna 64, Maribor
ali jo zahtevajo v elektronski obliki, v forma-
tu MS-Word6, na naslovu snaga@sna-
ga-mb.si. Dodatne informacije lahko ponu-
dnik zahteva na elektronskem naslovu sna-
ga@snaga-mb.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih
med 8. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2001
do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2001 ob 12. uri v prostorih
Snaga javno podjetje d.o.o, Nasipna 64,
Maribor.

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

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

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

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

– izpolnjen obrazec “Obrazec za pri-
javo”,

– izpolnjen obrazec “Izjava o strinjanju s
pogoji”,

– izpolnjen obrazec “Izjava o izpolnjeva-
nju pogojev”,

– izpolnjen obrazec “Priloga”,
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– izpolnjen in podpisan obrazec “Po-
godba“.

Natančen opis potrebnih dokumentov je,
za pravne osebe in samostojne podjetnike,
opredeljen v navodilih za pripravo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaka ponudba mora
biti veljavna do 15. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 80%,
– plačilni rok - 10%,
– dobavni oziroma izdelavni rok - 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Naročnik lahko v času pred izbiro
ponudnika prekliče razpisni postopek in za-
vrne vse ponudbe kadarkoli pred
sklepanjem pogodb in brez obveznosti, da
prizadetega ponudnika ali ponudnike obve-
sti o razlogih za takšno dejanje.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 5. 2001.

Snaga javno podjetje d.o.o.,
Maribor

Ob-48737
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o. –

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper, tel. 05/663-37-00, faks
05/663-37-06.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 125 kosov plastičnih zabojnikov za

odpadke, volumna 240 litrov,
– 310 kosov plastičnih zabojnikov za

odpadke, volumna 1100 litrov,
– 50 kosov plastičnih zabojnikov za

odpadke, volumna 120 litrov,
– 3500 kosov plastičnih posod

bio-boy za odpadke, volumna 10 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: fco Komunala Koper –
Avtopark.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno,
zaključek september 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, tajništvo
– za razpisno dokumentacijo, kontaktna
oseba za dodatne informacije – Romana
Georgijevič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure, za 11.900 SIT
(vključen DDV).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 19% DDV.
Znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Komunale Koper, d.o.o. – s.r.l.,
na št. 51400-601-10953, pri Agenciji za
plačilni promet Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 12. 6. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.,
Ul. 15. maja 4,, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 6.
2001 ob 12. uri, v upravni stavbi Komunale
Koper, d.o.o. – s.r.l. – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe (velja za vse ponu-
dnike), garancija za dobro izvedbo pogod-
benih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 25. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri
ocenjevanju ponudb bodo kot merila upoš-
tevana:

– cena,
– reference,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 5. 2001.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 145/01 Ob-48742
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kom
barvni fotokopirni stroj s sortirko, avto-
matskim podajalcem dokumentov, edi-
tirno ploščo in dupleksom.

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

4. Kraj dobave: H. Staneta 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: največ 30
dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, H. Staneta 1, 2000 Maribor,
Mestna uprava, Materialno-tehnična služba,
kontaktna oseba: Petrovič Breda.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig

razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih datumskih omejitev. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo naročnika
vsak delovni dan med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, način plačila je
virmansko ali s položnico na račun Mestne
občine Maribor, št. 51800-630-25505, s
pripisom “fotokopirni stroj”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 6. 2001 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 6. 2001 ob 13. uri, soba 323/III.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001 in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
25. 6. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Mestna občina Maribor
Oddelek za gospodarjenje

s poslovnimi in upravnimi prostori
ter premičnim premoženjem

Št. 023 Ob-48799
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolni-

šnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, tel. 02/532-10-10, faks
02/521-10-07.

3. (a) Vrsta in količina blaga: monitor
za nadzor vitalnih funkcij – modularne-
ga tipa (3 kose) in aparat za določanje
plinskih analiz v arterijski krvi (1 kos).
Podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Mur-
ska Sobota – Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
Murska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu kupoprodajne pogodbe.
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7. (a) Naslov družbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Murska Sobota, tajništvo v Rakičanu,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, p.p. 1301, 9001 Mur-
ska Sobota, od 8. do 14. ure.

Dodatne informacije se zahtevajo pisno
– kontaktna oseba Slavica Heric.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
22. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko
na žiro račun 51900 – 603 – 32361 s
pripisom za razpisno dokumentacijo “moni-
tor za nadzor vitalnih funkcij”.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Murska So-
bota (tajništvo bolnišnice).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 6. 2001 ob 12.30.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do datuma izvršitve pogodbe, predvideni
čas odločitve je do 6. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 14. 6. 2001.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota

Št. 24/2001 Ob-48508
1. Naročnik: Javni zavod, Zdravstveni

dom Izola.
2. Naslov naročnika: Dantejeva 1, 6310

Izola, tel.: 05/641-77-74, faks:
05/641-83-41.

3. a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za Zdravstveni dom
Izola.

b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost sklopov ali za
vse skupaj: sklopi niso predvideni.

4. Kraj dobave: nov Zdravstveni dom Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
6. Datum dobave in montaže blaga:

20. 8. 2001.
7. a) Polni naslov službe in oseba, od

katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ Zdravstve-

ni dom Izola, Dantejeva ulica št. 1, 6310
Izola, tajništvo uprave, kontaktna oseba Va-
nja Levakov, tel. 05/641-77-74.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: od objave do 20. 6.
2001, vsak delavnik od 10. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 29.750 SIT –
virmansko nakazilo na žiro račun št.
51430-603-31413 – pri APP Izola,
Zdravstveni dom Izola s pripisom “ razpisna
dokumentacija “.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 6. 2001 do 11. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Izola,
Dantejeva ulica 1, 6310 Izola, v tajništvu
pri prevzemnici Vanji Levakov, tel.
05/641-77-74, faks 05/641-83-41.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne
odpiraj” in označene s številko objave tega
javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 20. 6. 2001 ob 12.30 v prostorih upra-
ve Zdravstvenega dom Izola, Dantejeva uli-
ca 1, Izola.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v znesku 500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali skli-
cevanje na določila v drugih dokumentih: ni
posebnih pogojev financiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih), ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo
je nosilec posla.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotavljanje finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev iz 41. člena do 43. členu zakona o
javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiran žiro račun,

– da zagotavlja zaključek del vključno z
montažo opreme do 20. 8. 2001,

– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga,
– da je v zadnjih treh letih izvedel naj-

manj tri tovrstna javna naročila v zdravstvenih
organizacijah v višini ponujene ali večje vred-
nosti od tega naročila,

– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov,
– da zagotavlja dostavo in montažo

opreme.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: do 31. 8. 2001, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
22. 6. 2001.

15. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena 70% ali 70 točk,
– reference ponudnika 20% ali 20 točk,
– daljša garancijska doba 10 % ali 10

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Majda Herbst, tel. 05/641-77-74.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 5. 2001.

Zdravstveni dom Izola

Št. 29 Ob-48519
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, št. faksa 02/449-2379.
3. (a) Vrsta in količina blaga: rezervni

deli za zabojnike.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 30. 7.
2001 do 30. 7. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je,d.o.o. Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
Peter Hometer tel. št. 02/4499-2302.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT splošna polož-
nica, virmanski nalog št. žiro računa
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o. Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2001 ob 10. uri, Pošta Slove-
nije,d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor- kon-
ferenčna dvorana 4. nadstropje.

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

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

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

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

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

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

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS;

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja;

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;

– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke;
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– da je predložil obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije;

– potrdilo o registraciji in opravljanje de-
javnosti (oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnost, ki ga izda pris-
tojni davčni urad za s.p.)

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: do 10. 6. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 405-67/2001 Ob-48735
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana, faks 01/431-23-27, telefon
01/431-22-49 (Investicijski oddelek, Tru-
barjeva 3).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja opreme za objekt Poklicna
in tehniška kmetijska živilska šola Šem-
peter pri Novi Gorici.

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

– šolskih in upravnih prostorov,
– oprema dijaškega doma,
– drobni inventar.
Ponudniki lahko nudijo po en sklop, dva

sklopa ali vse skupaj.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Novi Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: pričetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek – okto-
ber 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ inženiring
d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, dodatne
informacije: Janez Sitar, tel.:
01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
cena razpisne dokumentacije znaša 10.000
SIT, virmansko plačilo na ž.r.
50102-601-11966, pred dvigom razpisne
dokumentacije;

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
9. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: LIZ inženiring d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001, ob 13. uri, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljublja-
na, Investicijski oddelek, Trubarjeva 3/V,
sejna soba

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

nosti, z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije za dobro izvedbo del.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): skladno z določili raz-
pisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ogotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. Zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe 9. 7. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na LIZ
inženiring d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljublja-
na, Janez Sitar.

Ogled gradbišča je možen po predhodni
najavi v Šempetru pri Novi Gorici.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa (na podlagi tretjega odstav-
ka 18. člena ZJN): /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Ob-48691
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel: 05-3396600 in faks
05-3023212.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računalni-
ška oprema (po razpisni dok. št.:
8/2001-B).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se oddaja po sklopih,lahko za en
ali več sklopov oziroma za vse in se bodo
ocenjevale ločeno za vsak sklop, in sicer:

– serverji,
– računalniki,
– tiskalniki.
Sklop mora biti ponujen v celoti.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika

nerazloženo na določene lokacije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: september–
oktober 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900

SIT ponudniki poravnajo z virmanom na ra-
čun št. 52000-601-22566, sklic na št.
31955 – ter št. objave v Ur. l. RS s pri-
pi-som razpisna dokumentacija – nabava ra-
čunalniške opreme.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 2001 ob
11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% vred-
nosti ponudbe, katera veljavnost je največ 40
dni od izdaje obvestila o oddaji naročila.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1: poleg
splošnih po gojev po 41. do 43. členu ZJN-1
še to, da povprečni letni čisti prihodki od
prodaje (za zadnja tri leta) morajo biti v višini
najmanj dvakratne ponudbene vrednosti.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 95 dni
od dneva objave razpisa v Ur. l. RS, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 5. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok dobave, re-
ference, kakovost.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 11. 5. 2001.

Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica

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

gradnje po odprtem postopku

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

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 403-09-1/2001-1800 Ob-48795
V skladu s 77. členom Zakona o javnih

naročilih vas obveščamo, da zavračamo vse
sprejete ponudbe javnega razpisa za “sana-



Stran 2138 / Št. 36-38 / 18. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

cijo bazena pri Osnovni šoli Grm”, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 16. 3.
2001, Ob-45116, iz naslednjega razloga:

– vse ponudbe so bile bistveno višje kot
je naročnik objavil za orientacijsko vrednost
naročila.

Postopek javnega naročila bomo pričeli
ponovno.

Mestna občina Novo mesto

Popravek
Ob-48753

V javnem razpisu za gradnjo rekonstruk-
cije kanala “A”, I. faza - II. etapa in izgradnja
ZBDV, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
30-31 z dne 28. 4. 2001 pod št.
1/12-01/1, Ob-47435:

– se 7. (b) točka popravi in pravilno glasi:
7. (b) Čas v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 2001.
– se 6. točka pravilno glasi:
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2001 do
1. 10. 2002.

Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 01-351-53/2001 Ob-48426
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3,1310 Ribnica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

in rekonstrukcija vodovodnega omrežja
v vaseh Kot –Breže.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kot in Breže pri Ribnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2001
do 30. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, Oddelek za okolje in prostor, kontaktna
oseba Alojz Pahulje, tel. 837-20-07.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
19. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 plačljivo na žiro ra-
čun številka 51310-630-12019. Dokazilo
o plačilu mora biti priloženo ponudbi.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Ribnica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo po mesečnih situacijah v skladu s po-
godbo.

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: od 20. 6. 2001 do 20. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 50%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izvedbe 20%,
– reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 7. 5. 2001.
Občina Ribnica

Št. 6/01 Ob-48479
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija Hrastovec – kanal 1.

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

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

4. Kraj izvedbe: Hrastovec pri Velenju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 25. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Mira Kokot, tel.
03/896-11-00, faks 03/896-11-27.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV
– virmansko nakazilo na TR št.
13426-0012997108 – sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo:. Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnica: Mira Kokot.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 6. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 01/01 Ob-48481
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

Ljubljana, faks 01/47-19-730.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-

va oken in senčil.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Slovenska 35, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 10. 7. 2001
do 15. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Banka Slove-
nije – vložišče, Slovenska 35, Ljubljana,
kontakna oseba je Janez Prelec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure in od 14. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije znaša 10.000 SIT, nakazilo na
poravnalni račun Banke Slovenije, št.
01000-0000100090, z vrsto posla A3011
in sklicevanjem M05 312709927.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Banka Slovenije – Vložišče,
Slovenska 35, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Banke Slovenije – sejna soba 537.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 7. 2001, predviden datum odločitve
do 4. 7. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Banka Slovenije

Št. 01/01 Ob-48515
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska ce-

sta 9, 9252 Radenci, tel. 02/566-96-10,
faks 02/566-96-20.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in razširitev obstoječega asfaltnega vo-
zišča in rešitev odvodnjavanja meteor-
nih vod na občinski lokalni cesti Bora-
čeva–Janžev Vrh, na odseku Boračeva–
Žabjak, v skupni dolžini 1300 m in širini
vozišča 4,5 m + 2 × 0,5 m bankine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Boračeva, Žabjak.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
60 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ra-
denci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci
– tajništvo občine – tel. 02/566-96-10, faks
02/566-96-20; tajnik Občine Radenci
Srečko Grosman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, na sedežu Občine Raden-
ci, in sicer od datuma objave javnega razpi-
sa do 11. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
ponudniki proti plačilu 10.000 SIT, virman-
sko, na žiro račun 51910-630-76113. Na
dokazilu o vplačilu mora biti navedena dav-
čna številka pravne osebe, ki dviguje razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek, 18. 6.
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, v zapečateni ku-
verti s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za

obnovo občinske lokalne ceste Boračeva–
Janžev Vrh, na odseku Boračeva–Žabjak”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 18. 6. 2001 ob 13. uri;
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252
Radenci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ocenjenih del, katera je
razvidna iz razpisne dokumentacije. Traja-
nje garancije je 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti ustrezno ponudbo z vsemi dokazi, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponu-
dnika 40 dni, šteto od dneva roka za pre-
dložitev ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih razlogov. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Občina Radenci

Št. 011-04-8/01 Ob-48518
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: zalivanje
reg in razpok na državnih cestah na ob-
močju Republike Slovenije.

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

Sklop Področje Obseg (m2)

1. Področje VOC Celje 17.700
2. Področje CP Koper 16.200
3. Področje CP Kranj 39.800
4. Področje CP Ljubljana 17.650
5. Področje CP Maribor 16.400
6. Področje CP Murska

Sobota 11.000
7. Področje CP Nova Gorica 16.400
8. Področje CP Novo mesto 29.496
9. Področje CP Ptuj 6.750

Skupaj 171.396

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

4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 20. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 6. 2001 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 6.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega
50,000.000 SIT, je treba priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki mora gla-
siti na 3% vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko vnovči v dobro računa pro-
računa RS, št. 50100-630-10014; če vre-
dnost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec, oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni datum do-
ločitve o sprejemu ponudbe je 30. 7. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred



Stran 2140 / Št. 36-38 / 18. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 02/01 Ob-48528
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska cesta

9, 9252 Radenci, tel. 02/566-96-10, faks
02/566-96-20.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va makadamskega vozišča z asfaltnim
in rešitev odvodnjavanja meteornih vo-
da na občinski cesti Turjanski Vrh–Tur-
janska Graba, v skupni dolžini 897 m in
širini vozišča 3 m + 2 × 0,5 m bankine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe ni mogoče oddati po
delih in se odda le v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Turjanski Vrh, Turjanci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe je
60 delovnih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Raden-
ci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci –
tajništvo občine – tel. 02/566-96-10, faks
02/566-96-20; tajnik Občine Radenci
Srečko Grosman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, na sedežu Občine Raden-
ci, in sicer od datuma objave javnega razpi-
sa do 11. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT, virmansko, na žiro račun
51910-630-76113. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna številka pravne
osebe, ki dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek, 18. 6.
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, v zapečateni ku-
verti s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za
obnovo občinske ceste Turjanski Vrh–Tur-
janska Graba”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 18. 6. 2001 ob 14. uri;
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252
Radenci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ocenjenih del, katera je
razvidna iz razpisne dokumentacije. Traja-
nje garancije 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

ciranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti ustrezno ponudbo z vsemi dokazili, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponu-
dnika 40 dni, šteto od izteka roka za predlo-
žitev ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih razlogov. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Občina Radenci

Ob-48576
1. Naročnik: Občina Škofja Loka
2. Naslov naročnika: Občina Škofja Lo-

ka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
04/511-23-18.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja in sprememba namembnosti stare vo-
jašnice v Škofji Loki – zunanja ureditev.

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

– vodovodni priključek s hidrantno
mrežo,

– odvodnjavanje in kanalizacija,
– nizkonapetostni priključni kablovod,
– zunanja razsvetljava, razdelilniki, tele-

fonska in kabelska kanalizacija,
– zunanja ureditev, spodnji in zgornji

ustroj.
4. Kraj izvedbe: Škofja Loka.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja ali čas izvedbe: okvirni čas iz-
vedbe 2 meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko prevzame razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokainvest,
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka,
Nataša Jelovčan, tel. 04/506-09-00, faks
04/512-41-17.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 2001 do
14. 6. 2001, med 8. in 12. uro po predho-
dni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na trans. ra-

čun št.: 07000-0000030645, pri Gorenj-
ski Banki d.d., Kranj.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 2001, do
10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Škofja loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 21. 6. 2001, ob 12. uri v sejni sobi
Občine Škofja Loka, V. nadstropje soba št.
31, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe z veljav-
nostjo 75 dni od dneva odpiranja ponudb v
odvisnosti od ponudbene vrednosti:

– ponudbena vrednost do 10 mio SIT –
vrednost garancije 500.000 SIT,

– ponudbena vrednost 10 do 20 mio
SIT – vrednost garancije 1,000.000 SIT,

– ponudbena vrednost nad 20 mio SIT –
vrednost garancije 2,000.000 SIT,

11.Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
izvedenih del bo na podlagi izstavljenih me-
sečnih situacij v minimalnem roku 60 dni od
prejema situacij.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za priz-
nanje sposobnosti predložiti k ponudbi do-
kumentacijo zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
odpiranja ponudb, 29. 6. 2001.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: po-
nudbena cena 50 točk, plačilni pogoji
20 točk, reference 15 točk, posebne ugo-
dnosti 15 točk.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: objave še ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Občina Škofja Loka

Št. 241 Ob-48606
1. Naročnik: Zavod za duševno in živ-

čno bolne Hrastovec – Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,

2230 Lenart.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izgradnja

kanalizacije s čistilno napravo kapacite-
te 500 PE. Ocenjena vrednost je 45 mio
SIT.

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

4. Kraj dobave: Zavod Hrastovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, čas izvedbe je
določen v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, tel.
01/24-16-215, faks 01/24-16-213, kon-
tektna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR št.: 50101-603-50267, sklic
na št. 50015-241.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 6. 2001 ob 10. uri, v Zavodu
Hrastovec – Trate, Hrastovec 22, Lenart.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po situacijah, potrjenih po
terminskem planu napredovanja del in v
skladu s ponudbo.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Zavod Hrastovec – Trate

Št. 267/1-01 Ob-48634
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230

Postojna; tel.: 05/726-45-51; faks.:
05/726-22-11, e-mail: kovodpostojna@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža opreme prezračevalnega ba-
zena CČN Postojna s sanacijo betonov.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več skopov ali za vse
skupaj: dela se oddajo v celoti.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek – julij
2001, čas izvedbe 50 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Kovod
Postojna, Jeršice 3, Postojna, Nada Mil-
harčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
52200-601-11784.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 15. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kovod Postojna, Jeršice 3, Po-
stojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2001 ob 12. uri; Kovod Postojna,
Jeršice 3, Postojna.

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

11. Pogoji financiranja in plačil in /ali
sklicevanja na določila v predpisih: po po-
gojih iz navodil ponudnikom.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejmeu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 30. 7. 2001; datum odločitve do 6. 7.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, rok izvedbe 20%, plačilni rok 10%,
reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 5. 2001.

Javno podjetje
Kovod Postojna, d.o.o.

Št. 70/2001-2 Ob-48651
1. Naročnik: Dom upokojencev Postoj-

na.
2. Naslov naročnika: Dom upokojen-

cev, Rožna ulica 10, 6230 Postojna, tel.
05/700-11-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
kuhinje v DU Postojna.

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

– gradbena dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije,
– dobava in montaža tovornega dvigala,
– dobava in montaža opreme.
Sprejemljive so ponudbe za en sklop,

več sklopov ali vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Postojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljive so variantne ponudbe za op-
remo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe – september 2001 – 45 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Dom
upokojencev Postojna, direktor, h.c.
05/700-11-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure – do poteka
roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 7.000 SIT, z virmanom na ŽR št.
52200-603-30533. DDV je v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Postojna,
Rožna ulica 10, 6230 Postojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 6. 2001 ob 13. uri, v prostorih
DU Postojna.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od odpiranja ponudb. Na-
ročnik bo odločitev o izbiri ponudbe sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena, v skladu z razpisnimi
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Dom upokojencev Postojna

Ob-48653
1. Naročnik: Občina Prebold.
2. Naslov naročnika: 3312 Prebold,

Hmeljarska cesta 3, e-pošta: obcina.pre-
bold@siol.net, faks 03/703-64-05, tel.
03/703-64-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija obstoječe OŠ v Preboldu, tlori-
sne velikosti 65,48 x 80,91 m.

Gradbeno obrtna dela in instalacije
(oprema ni predmet razpisa).
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku.

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

4. Kraj izvedbe: Prebold, Graščin-
ska c. 7.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 2. 7.
2001 do 20. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pre-
bold, Hmeljerska c. 3, kontaktna oseba –
Šribar Metka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 20.000 SIT z virmanom na Ž.R. št.
50750-630-10313, pred dvigom dokumen-
tacije, s pripisom “Obnova OŠ Prebold“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Prebold, Hmeljarska c.
3, 3312 Prebold.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 2001 ob 13. uri; Občina Prebold –
sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z me-
sečnimi situacijami v min. brezobrestnem
valutnem roku 90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb; 21. 6. 2001.

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

Merila: cena (65%), usposobljenost
(10%), reference (10%), rok izgradnje (15%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju – Občina Pre-
bold, Hmeljarska c. 3, 3312 Prebold.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 48 z dne
2. 6. 2000, Ob-28653.

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Občina Prebold

Št. 351/12/99 Ob-48671
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško, in Slovenske železnice d.d.
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,
3270 Laško, tel.: 03/733-87-00, faks
03/733-87-40, e-mail obcina@lasko.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija podvoza in ostale infrastruktu-
re pod železniško progo v Debru pri La-
škem.

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

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

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

da.
Vse variante morajo zagotavljati tehnično

razrešitev rekonstrukcije podvoza v obeh
smereh s hodnikom za pešce in biti v skla-
du z veljavnimi predpisi, ki veljajo za tovr-
stne gradnje. Upoštevati je potrebno tudi
vso infrastrukturo, ki se jo na območju pod-
voza prestavi in tudi z novo nadomesti. Pri
oblikovanju variantne ponudbe je potrebno
upoštevati bližino ceste G1-5 in navezova-
nje podvoza nanjo. Pri variantnih ponudbah
je potrebno opisati potek cestnega prometa
za čas gradnje in to tudi prikazati na grafični
karti. Prednost bodo imele ponudbe, ki bo-
do predvidele optimalno zaporo. Investitor-
ja bosta o izbiri variante odločala sama na
podlagi objavljenih meril.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 140 dni.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na račun Občine Laško št.
50710-630-10131.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. junija 2001 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 27. junija ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Laško.

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

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

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

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

1.) Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;

2.) Da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;

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

4.) Da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS;

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

6.) Da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;

7.) Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev;

8.) Da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke;

9.) Da nudi 60-90 dnevni plačilni rok;
10.) Da za resnost ponudbe nudi na-

slednjo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti;
11.) Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

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

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

12.) Opcija ponudbe 31. 10. 2001.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, predvideni datum o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe je 16. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 50%,

– 20% (kriterij najvišja najnižja PC) oce-
na 1 – najvišja ponudbena cena, ocena 5 –
najnižja ponudbena cena vmes po formuli
1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4 PC-ponudbena ce-
na, VC – najvišja cena, NC – najnižja cena,

– 30% (kriterij povprečna PC) ocena 1
– 20,1% ali več nad povprečjem, ocena 5
– 20,1% ali več pod povpr. Vmes linearno
od 1-5 po formuli 1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena, PC – ponudbena
cena

reference ponudnika 20%
0 – jih nima, ni priložil(se izloči),
1- slabe,
1,5 – zadovoljive,
2 -zadovoljive, priložena so priporočila,
2,5 – dobre,
3 – dobre, priložena so priporočila,
3,5 – zelo dobre,
4 – zelo dobre, priložena so priporočila,
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4,5 – odlične,
5 – odlične priložena so priporočila.

rok izvedbe 20%
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

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

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

finančna usposobljenost (bonitete, pla-
čilna sposobnost) 10%

0- ni priložil,
1- slabe(čista izguba, neporavnane ob-

veznosti),
3 -dobre(pokazatelji so pozitivni, približ-

no enaki povprečju panoge, plačilno spo-
soben),

5- zelo dobre(pokazatelji so pozitivni, bo-
ljši od povprečja).

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel.: 7338-714 med
7. in 9. uro, do 22. 6. 2001.

Naročnika si pridržujeta pravico, da ne
izbereta nobenega ponudnika, o čemer bo-
do ponudniki obveščeni.

17. Datum odposlanja zahteve za objavo
10. 5. 2001.

Občina Laško

Št. 14/2001 Ob-48692

1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Maribor.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, telefaks: 02/252-22-41;
02/22-00-142

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tev strojnih instalacij in obrtniška dela v
objektu-poslovna stavba Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo na katero po-
nudnik konkurira.

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

(d) Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: objekt – poslovna stav-
ba Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela bodo do-
končana v skladu s terminskim planom na-
ročnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri

Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadstrop-
je), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri: Matjažu Lepeniku in Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org. tel.: 02/22-00-142 in
02/22-00-127 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 7,30 in 10. uro.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 21. 6. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 22. 6.
2001 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/
I. nadstropje).

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 6. 2001 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni
sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

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

sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 5. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,
– reference: 20 točk,
– rok izvedbe del: 6 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: projektna do-
kumentacija bo na ogled pri naročniku, po
predhodni najavi ogleda pri kontaktnih ose-
bah Matjažu Lepeniku in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org. tel.: 02/22-00-142 in
02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2001.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Št. 14/2001 Ob48694
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/252-22-41;
02/22-00-142.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta tehnično operativnih služb za
PE Elektro Slov. Bistrica pri RTP Rače.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo na katero po-
nudnik konkurira.

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

Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: PE Elektro Slov. Bistri-
ca pri RTP Rače v Framu.

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

končanja ali čas izvedbe: dela bodo do-
končana v skladu s terminskim planom na-
ročnika.

7. (a). Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadstrop-
je), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri: Matjažu Lepeniku in Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org. tel.: 02/22-00-142 in
02/22-00-127 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 7.30 in 10. uro.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 20. 6. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 6.
2001 do 11. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS;
št. Ur. l. in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 2001 ob
12. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni
sobi II.nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 5. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,

– reference: 20 točk,
– rok izvedbe del: 6 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: projektna doku-
mentacija bo na ogled pri naročniku, po
predhodni najavi ogleda pri kontaktnih ose-
bah: Matjažu Lepeniku in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org. tel.: 02/22-00-142 in
02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2001.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Št. 14/2001 Ob-48696
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno pod-

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

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor, telefaks 02/252-22-41;
02/22-00-142.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta tehnično operativnih služb za
PE Elektro Ptuj v Ormožu;

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo upošteval ponud-
be za celotno javno naročilo na katere po-
nudnik konkurira.

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

(d) Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: PE Elektro Ptuj v Or-
možu;

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

končanja ali čas izvedbe: dela bodo do-
končana v skladu s terminskim planom na-
ročnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadstrop-
je), na dan te objave in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri: Matjažu Lepeniku in Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org. tel.: 02/22-00-142 in
02/22-00-127 na dan objave in nato vsaki
delovni dan med 7,30. in 10. uro.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 20. 6. 2001.

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

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

predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 21. 6.
2001 do 9. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/
I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS,
št. Ur.l. in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti za-
pečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 2001 ob
10. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni
sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti garancijo banke za
resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 5. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,
– reference: 20 točk,
– rok izvedbe del: 6 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri: projektna do-
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kumentacija bo na ogled pri naročniku, po
predhodni najavi ogleda pri kontaktnih ose-
bah: Matjažu Lepeniku in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org. tel.: 02/22-00-142 in
02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2001.

Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,

Maribor

Št. OE LJ-JN-02/01-G Ob-48802
1. Naročnik: ZZZS, Območna enota

Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

protipožarnih in varovanih vrat v poslov-
ni stavbi ZZZS, Miklošičeva 24.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati po-
nudbo za celoto.

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošiče-
va 24.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ZZZS, OE
Ljubljana, Miklošičeva 24, Anton Kaplan,
soba št. 134/I. nadstropje, telefon
01/3077-279, faks 01/4312-154.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do 15. 6.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
ZZZS, OE Ljubljana, št. 50101-609-10355,
z navedbo: razpisna dokumentacija za iz-
vedbo protipožarnih in varovanih vrat.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZZZS, OE Ljubljana, Miklošiče-
va 24, vložišče, soba št. 51/pritličje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi,
Miklošičeva 24.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,150.000 SIT in veljavnostjo najmanj
do vključno 14. 9. 2001.

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

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vključno do 14. 9.
2001, predvidoma 1. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev,
navedenih v razpisni dokumentaciji, upora-
bil merila: cena 60%, rok izvedbe 10%, re-
ference ponudnika 10%, garancijska doba
10%, pogarancijsko vzdrževanje 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

ZZZS, Območna enota Ljubljana

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

storitev po odprtem postopku

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

Št. 025-30/2001-5 Ob-48716

Preklic
Preklicujemo javni razpis po odprtem po-

stopku za Varovanje poslovnih prostorov,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 34-35 z
dne 11. 5. 2001, Ob-48370.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 64-1/01-50 Ob-48428
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Gačnikova pot 5,

2390 Ravne na Koroškem, faks
02/870-55-41, tel. 02/870-55-39.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi osnovno-
šolskih otrok na relaciji OŠ Koroški Je-
klarji, OŠ Prežihovega Voranca in CUDV
Črna na Koroškem, s pričetkom v šol-
skem letu 2001/2002, sklic na prilogo I
A – 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Rav-
ne na Koroškem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek prevo-
zov je 3. 9. 2001 in dokončanje 30. 6.

2002, čas izvedbe je 10 mesecev. Pogod-
ba bo sklenjena za dobo enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Rav-
ne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, Rozman Ervin in Čas
Marija.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, do 25. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek in način plačila se
ne zahtevata.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudnik mo-
ra predložiti ponudbo do 31. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ravne na Koro-
škem, prevzemnica Marija Čas, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
02/870-55-34.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2001 ob 10. uri, na naslovu
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem – sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
hteve.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zakonom.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do konca šolskega leta 2001/2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: ni.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 8. 5. 2001.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 90315-2/2001-4 Ob-48465
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B – druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge, in
sicer:

4.1. usklajevanje podatkov in dovzdrže-
vanje DKN: območje 2001 – 7,

4.2. usklajevanje podatkov in dovzdrže-
vanje DKN: območje 2001 – 8,

4.3. usklajevanje podatkov in dovzdrže-
vanje DKN: območje 2001 – 9,

4.4. usklajevanje podatkov in dovzdrže-
vanje DKN: območje 2001 – 10,

4.5. usklajevanje podatkov in dovzdrže-
vanje DKN: območje 2001 -11.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo del-
no v prostorih naročnika (izpostav območ-
nih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
vzema oziroma dokončanja pa je določen v
razpisni dokumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
15. 6. 2001 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT – ŽR: 50100-845-62067, sklic
na 18 25127-7130007-99 (št. rač. – 4 me-
sta) 01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 6. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 6. 2001 ob 10. uri.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog,

– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 16. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 8. 2001, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 22. 6. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90315-3/2001-4 Ob-48838
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka Priloge
1 B – druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge, in
sicer:

4.1. transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2001 – 12,

4.2. transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2001 – 13,

4.3. transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2001 – 14,

4.4. transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2001 – 15,

4.5. transformacija DKN-DOF in uskladi-
tev mej območij: območje 2001 – 16.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca, v skladu z zahtevami iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
vzema oziroma dokončanja pa je določen v
razpisni dokumentaciji.

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

cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
15. 6. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT – ŽR: 50100-840-061-6163,
sklic na 18 25127-7141998-99 (štev. rač.
– 4 mesta) 01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 6. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 6. 2001 ob 12. uri.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog,

– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 16. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora vel-
ljati do 16. 8. 2001, naročnik bo sprejel
odločitev o izbiri predvidoma do 22. 6.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-48484
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihel 3, 8000

Novo mesto.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: odvoz, pranje,
likanje in dostava perila varovancev ter
drugega perila, vrsta storitve pod 27. toč-
ko, priloga I/B.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena delitev po sklopih.

5. Kraj izvedbe: delno na sedežu ponu-
dnika, delno pri naročniku.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev takoj po podpisu pogodbe.
Storitev se bo opravljala za čas veljavnosti
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Varstveno delovni
center Novo mesto, Šmihel 3, Novo mesto.
Zainteresirani ponudniki naj pošljejo naročni-
ku priporočeno po pošti zahtevo po razpisni
dokumentaciji z dokazilom o njenem plačilu
(kopija virmana). V zahtevi naj obvezno nave-
dejo polno ime (firmo), naslov in davčno šte-
vilko. Razpisno dokumentacijo bodo prejeli
po pošti v roku dveh dni od prejema zahteve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: za dokumentaci-
jo je možno zaprositi takoj po tej objavi do
dne predložitve ponudb naročniku.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT se na-
kaže na račun št. 52100-603-31268, dav-
čna številka: 47830719.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 6. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojni-
cah z jasno oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba”, osebno na sedež naročnika ali pa pri-
poročeno s povratnico na naslov: Varstveno
delovni center Novo mesto, Šmihel 3, 8000
Novo mesto.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 6.
2001 ob 10. uri potekalo na sedežu naroč-
nika, Varstveno delovni center Novo mesto,
Šmihel 3, 8000 Novo mesto.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je zahtevana bančna garan-
cija v višini 500.000 SIT.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kot
ponudnik s podizvajalci, izjemoma kot par-
tnerji pri skupnem poslu, pri čemer je ob-
vezno samo eden poslovodeči, vsi pa soli-
darno zavezani za izvedbo celotnega posla.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
105 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo predvidoma odloče-
no v 7 dneh po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 5. 2001.

Varstveno delovni center Novo mesto

Št. 7/01 Ob-48483
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Zavod za šport.
2. Naslov naročnika: Ul. Vita Kraigherja

8, 2000 Maribor, telefaks 02/230-04-75,
elektronski naslov: zzs@maribor.si, tel.
02/230-04-470.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova protiko-
rozijske zaščite in doinjektiranje kablov
glavnih nosilcev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Javni zavod dvorana Ta-
bor v Mariboru – Ledena dvorana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 7.
2001 in zaključek del 1. 8. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
dvorana Tabor, Koresova 7, Maribor, Bran-
ko Kirbiš, GSM 041/685-582.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v 7 dneh po tej
objavi.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do
12. ure (poštni žig, v vložišče naročnika).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Me-
stna uprava, Zavod za šport, Ul. Vita Kraig-
herja 8, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 6.
2001 ob 13. uri, v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 7% od ponudbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
računa 60 dni po izstavitvi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z iz-
branim ponudnikom bo zaradi združevanja
investicijskih vložkov sklenjena tripartitna po-
godba.

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

a) ponudnik je lahko gospodarska
družba,

b) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije; potrdilo ne sme biti sta-
rejše od 30 dni,

c) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

d) ponudnik ima poravnane zapadle dav-
ke in prispevke, določena z zakonom do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbo do datuma, ki je določen za
odpiranje ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena ob pogoju, da ponujena sanacij-

ska dela izpolnjujejo tehnične zahteve iz po-
ročil in fizikalne ekspertize (priloge v razpi-
sni dokumentaciji),

b) kompletnost ponudbe,
c) daljša garancijska doba,
d) fiksnost cen – funkcionalni ključ v

roke,
e) ugodni finančni pogoji.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu: Javni zavod dvorana Ta-
bor, Koresova ul. 7, Maribor, pri Branku
Kirbišu, GSM 041/685-582.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport
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Ob-48453
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: C. 9. avgusta 5,

1410 Zagorje ob Savi.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz osnovno-
šolskih otrok na relacijah:

– Zagorje–Tirna–Zagorje,
– Zagorje–Čemšenik–Zagorje,
– Zagorje–Podkum–Zagorje,
– Zagorje–Dobrljevo–Zagorje,
– Zagorje–Medija–Kolovrat–Zagorje,
– Izlake–Železniška postaja–Izlake,
– Zagorje–Trbovlje–Zagorje,
– Zagorje–Kandrše–Zagorje,
– Zagorje–Senožeti–Zagorje,
– Zagorje–Senožeti–Tirna–Zagorje,
– Zagorje–Vrh nad Mlinšami–Izlake–Za-

gorje,
– Rodež–Podkum–Radež,
– Osredek–Podkum–Osredek,
– Sopota–Podkum–Sopota,
– Mali Kum–Podkum–Mali Kum,
– Sopota–Dole pri Litiji–Sopota.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik si pridržuje pravico, da po analizi
prispelih ponudb prevoza na posameznih
relacijah odda različnim ponudnikom.

5. Kraj izvedbe: po razpisni dokumen-
taciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002, pričetek od 1. 9. 2001, do-
končanje 30. 6. 2002, z možnostjo poda-
ljšanja za šolsko leto 2002/2003 in
2003/2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi (Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh., tel.
03/56-64-083, 041/650-806).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (brez DDV) na
poslovni račun IN-TACT, d.o.o., pri Banki
Zasavje, d.d., št. 26338-0017831728.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 6. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija
2c, 1410 Zagorje ob Savi.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Občine Za-
gorje ob Savi, 18. 6. 2001 ob 8. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini do 10% pogodbene vrednosti.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 5. 2001.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 96/1-01 Ob-48504
1. Naročnik: Muzej novejše zgodovine.
2. Naslov naročnika: Celovška cesta

23, p.p. 1644, 1001 Ljubljana, tel.
01/300-96-10, faks 01/433-82-44.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve varova-
nja in recepcijske službe.

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 do
31. 8. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Muzej novejše
zgodovine, Celovška cesta 23, p.p. 1644,
1001 Ljubljana, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2001
do 15. ure, ob predložitvi dokazila o vplači-
lu stroškov razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50104-603-52032 s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Muzej novejše zgodovine, Ce-
lovška cesta 23, p.p. 1644, 1001 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2001 ob 12. uri Muzej novej-
še zgodovine, Celovška cesta 23, p.p.
1644, 1001 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: kot je navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja, obvestilo o izbiri
do 29. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: samo na podlagi pisnih zahtevkov.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Muzej novejše zgodovine

Št. 01/01 Ob-48513
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-

to storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: svetovanje in
izobraževanje za nadgradnjo na področ-
ju sistema SAP R/3 (1A zap. št. 7).

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

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

niso sprjemljive.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: datum predv-
idenega začetka 1. 8. 2001, čas trajanja
izvedbe je eno leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Vložišče
Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana,
informacijska tehnologija, Rok Černe.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 12. in
od 14. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
01000-0000100090 sklic
M05 312709927.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do
12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, Vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 6. 2001 do 10. ure.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): z izb-
ranim ponudnikom bomo sklenili pogodbo.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZNJ .

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 7. 2001, predviden datum odločitve
do 5. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0,9), poslovna zanesljivost podjetja (0,6),
kadrovska usposobljenost svetovalcev
(0,8), dosedanje izkušnje s svetovalci (0,7)
ter reference svetovalcev (0,6).

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije ponudniki lah-
ko dobijo do izteka razpisnega roka na Banki
Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana ali po
telefonu 01-471-92-31, kontaktna oseba
Rok Černe.

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: ne.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Banka Slovenije

Št. 9/01 Ob-48532
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

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

8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: rekonstrukcija
dvigala, sklic 1A/1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Bre-
žice.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
roku treh mesecev od odpiranja ponudb,
čas izvedbe del največ 21 dni.

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

cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri direktorju
bolnišnice Tonetu Zorku, univ. dipl. soc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, po enodnevni predhodni
najavi po faksu. Dokumentacija je na voljo
po predhodnem dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ŽR naročnika, št.
51620-603-31177, s pripisom za JN re-
konstrukcija dvigala.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje do
19. 6. 2001 do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Bolnišnice Brežice – uprava.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj (Ur. l. RS, št. 43 z dne 24. 5. 2001,
stran 5820 in 5821).

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Pravilnik o tehničnih normativih za dvi-
gala na električni pogon za navpični prevoz
oseb in tovora (Ur. l. SFRJ, št. 16/86).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb, datum odločitve o sprejemu po-
nudbe predvidoma do 28. 6. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki imajo možnost ogleda lo-
kacije po predhodnem dogovoru z naročni-
kom.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 5. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-48536
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.
2. Naslov naročnika: 4224 Gorenja vas,

Todraž 1, tel. 04/515-93-00, faks
04/515-93-99, e-mail: joze.lenart@ru-
dnik-zv.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: program pre-
strukturiranja in reševanja presežnih de-
lavcev Rudnika Žirovski vrh: kategorija
11 (storitve svetovanja pri vodenju in soro-
dne storitve (ZJN-1, priloga I-A).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni, ponudnik odda po-
nudbo za celotno naročilo.

5. Kraj izvedbe: Gorenja vas, Todraž 1.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, končanje del 3
mesece po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo se dvigne na naslovu Ru-
dnik Žirovski vrh, inženiring, Todraž 1, Go-
renja vas.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 15. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in številko javne-
ga razpisa, na žiro račun št.:
51510-601-12713. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
ciji o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, številko javnega razpi-
sa, sklicno številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če je davčni zavezanec).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do 10.
ure dopoldan.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh (vložišče),
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj, razpis: program 2001“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Rudnika Žirovski vrh (sejna soba).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
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15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o trajnem prenehanju izkorišča-
nja uranove rude in preprečevanju posledic
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh,

– Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanju posledic ru-
darjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
(ZTPIU-A).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja.

17. Merila za ocenitev ponudbe: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje skladno z za-
htevami razpisne dokumentacije, bodo oce-
njeni na podlagi naslednjih meril:

– cena: 60 točk,
– rok izdelave: 20 točk,
– reference: 20 točk.
Naročnik bo izbral med ponudniki tiste-

ga, ki bo zbral največje število točk, kot
vsoto vseh meril.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje,
p.o.,

Gorenja vas

Ob-48566
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-

lje, Oddelek za družbene dejavnosti, Pre-
šernova 27, 3000 Celje, telefon
03/426-58-60, faks 03/426-58-62.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: opravljanje
storitev prehrane za potrebe javne ku-
hinje v Mestni občini Celje (priloga I B,
št. 17).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti dana za celoten obseg
naročila.

5. Kraj izvedbe: primerna lokacija na ob-
močju Mestne občine Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 25. julij 2001 do
31. decembra 2003 .

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti Mestne občine Celje,
Prešernova 27, 3000 Celje, tajništvo, Si-
mona Hribernik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14.
in 16. uro,vključno do 19. junija 2001.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. junija 2001,
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Oddelek za družbene dejavno-
sti Mestne občine Celje, Prešernova 27,
3000 Celje, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. junija 2001, ob 13. uri, Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Prešernova 27, 3000 Celje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost pondube v višini 10% od vrednosti
naročila.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: iz-
vedba javnega naročila oziroma storitev je
določena z Zakonom o gostinstvu (Ur. l. RS,
št. 1/95, 29/95, 44/96, 36/00), Pravilni-
kom o minimalnih tehničnih pogojih in o mini-
malnem obsegu storitev za opravljanje go-
stinske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 88/00) in
Pravilnikom o minimalni stopnji izobrazbe
oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 34/95, 45/98).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 1. avgusta 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 2. julij
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kon-
čna cena obroka 70 točk, izkušnje ponu-
dnika 20 točk, strokovna priporočila (refe-
rence) 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. maj 2001.

Mestna občina Celje

Št. 7/01 Ob-48578
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova talnih
obeležb na državnih cestah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela se bodo oddala po naslednjih sklopih:

sklop 1 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 2 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 3 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 4 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 5 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 6 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 7 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 8 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije),

sklop 9 (seznam odsekov v Poglavju 8
razpisne dokumentacije).

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij – oktober
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet - Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana – vlo-
žišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 21. 6. 2001 ob
9. uri v veliki sejni dvorani I. nadstropje,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javne-
ga naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden datum
sklenitve pogodbe je 20. 6. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo pojasnila razpisne doku-
mentacija v najkrajšem možnem času po-
sredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje pet (5) dni
pred potekom roka za predložitev ponudb
na naslov: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste - Služba
za javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 13004/00034/2001 Ob-48579
1. Naročnik: Občina Hoče - Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta

15, 2311 Hoče, tel.: 02/616-53-20; faks:
02/616-53-30.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba krovsko
kleparskih del na kulturnem domu v
Spodnjih Hočah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Spodnje Hoče.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del ta-
koj po podpisu pogodbe zaključek del naj-
kasneje 30. 9. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanko Rafolt;
tel.: 02/616-53-31.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT; ŽR št.
51800-630-26084.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. junij 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hoče - Slivnica, Pohor-
ska cesta 15, 2311 Hoče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. junij 2001 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Hoče - Slivnica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za dobro izvedbo pogodbenih obvezno-
sti, garancija za odpravo napak v garancijski
dobi.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): mož-
nost povezovanja po potrditvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: gradbene uzance.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni. Datum odločitve 20. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Občina Hoče - Slivnica

Št. 641-02-1/2001-0705 Ob-48580
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Občina Krško, Ce-

sta krških žrtev 14, 8270 Krško, tel.
07/49-81-285, faks 07/49-22-221.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-
to storitve po prilogi 1A oziroma 1B zako-
na o javnih naročilih: prevozne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za vse relacije enem po-
nudniku.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: pogodba bo skle-
njena za šolsko leto 2001/2002,
2002/2003 in 2003/2004.

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

cijo in dodatne informacije: Odelek za
družbene dejavnosti, Milka Raušl.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure, najkasneje do
11. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
Občine Krško št. 51600-630-13042 s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo za izvaja-
nje prevoza šolskih otrok“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Cesta krških žr-
tev 14, 8270 Krško; ponudba mora biti od-
dana v zaprti kuverti z naslovom naročnika,
s pripisom “Izvajanje prevozov šolskih otrok
– ponudba, ne odpiraj“ in številko objave v
uradnem listu, ter naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2001, ob 10.30, v sejni sobi
D Občine Krško.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene cene z
veljavnostjo do 17. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zakon
o izvrševanje proračuna RS.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu;
Pravilnik o avtobusnih voznih redih; Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok; Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil: Odlok o varnosti v ce-
stnem prometu v naseljih.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 17. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Občina Krško

Št. 961-2/01 Ob-48581
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
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2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, tel: (01) 200-23-50, faks
(01) 425-98-23.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izvedba progra-
ma poletnih taborov za Zoisove štipen-
diste v letu 2001.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Oddaja naročila po sklopih po Območnih
službah ZRSZ: Orientacijska vrednost naro-
čila za predvideno število udeležencev v po-
sameznih OS:

OS Celje 2,040.000 SIT 30 udeležen-
cev,

OS Koper 3,400.000 SIT 50 udeležen-
cev,

OS Kranj 1,700.000 SIT 25 udeležen-
cev,

OS Ljubljana 2,720.000 SIT 40 udele-
žencev,

OS Maribor 2,040.000 SIT 30 udele-
žencev,

OS Murska Sobota 1,360.000 SIT
20 udeležencev,

OS Murska Sobota 1,360.000
SIT 20 udeležencev,

OS Nova Gorica 1,360.000 SIT 20 ude-
ležencev,

OS Novo mesto 2,040.000 SIT 30 ude-
ležencev,

OS Ptuj 1,360.000 SIT 20 udeležencev,
OS Sevnica 2,040.000 SIT 30 udele-

žencev,
OS Trbovlje 1,360.000 SIT 20 udele-

žencev,
OS Velenje 2,720.000 SIT 40 udeležen-

cev.
Ponudnik odda ponudbo za eno izvedbo

naročila v določeni Območni službi zavoda,
in z isto ponudbo ne more kandidirati na
več Območnih službah.

5. Kraj izvedbe: v teritoriju, ki jo pokriva
posamezna Območna služba zavoda.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v času od 17.8.
do konca leta 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je dostopna v vložišču Central-
ne službe ZRSZ, Glinška ulica 12, Ljublja-
na, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti osebno ali za-
htevati po pošti do 1. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo inte-
resenta in dokazilo o vplačilu 2.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “razpisna do-
kumentacija – Poletni tabori”. Na pooblasti-
lu morajo biti napisani podatki: naziv in na-
slov prevzemnika, faks in odgovorna oseba.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 11. junija 2001 do 11. ure.
Po pošti oddane ponudbe bodo veljavne,

če bodo prispele na naveden naslov do na-
vedenega roka.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo na na-
slov Zavod RS za zaposlovanje, Glinška uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, v vložišče (klet, so-
ba št. 4).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 6.
2001 ob 11.15 v sejni sobi (klet) Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora za finančno zavarovanje resno-
sti ponudbe predložiti bianko menico v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti naročila in
pooblastilo za izpolnitev s klavzulo “brez pro-
testa”.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: na razpis se lahko prija-
vijo vse organizacije oziroma društva, ki so
registrirana kot pravna oseba za izvajanje
izobraževalne dejavnosti, ter izpolnjujejo ka-
drovske, prostorske in tehnične pogoje, na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki ne morejo od-
stopiti od ponudbe po roku, ki je določen za
oddajo ponudb, ponudniki bodo obveščeni
o izidu javnega razpisa do 18. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: značil-
nost programa (aktualnost, aktivna vloga
udeležencev, razdelan program delavnic,
večletni projekt, maks. 4 točke), število de-
lavnic (maks. 8 točk), usposobljenost – stro-
kovnost mentorjev (izobrazba mentorjev, iz-
kušnje, funkcionalno usposabljanje,
maks. 10 točk), dosedanji dosežki ponu-
dnika pri izvajanju poletnih taborov za mlade
(maks. 4 točke), prostorski in tehnični po-
goji (delovni prostori, družabni prostori, te-
hnična oprema, prostor za zaključno pred-
stavitev, maks 4 točke), delež sofinancira-
nja iz drugih virov (10-20% 1 točka, več kot
20% 2 točki), dodatna ponudba (medijska
promocija- maks. 4 točke, publiciranje bil-
tena – 2 točki, trajanje tabora (za vsak dan
trajanja dlje od 7 dni 1 točka, maks. 3 toč-
ke). Merila za dodelitev naročila so podro-
bneje opisana v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki zahtevajo pisno na na-
slov Zavod RS za zaposlovanje, Mirt Nagy,

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, oziroma
po elektronski pošti: mirt.nagy@ess.gov.si.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje

Št. 016/01 Ob-48582
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana; tel.: +386 1/58-75-200;
faks.: +386 1/52-46-480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov (1A, zap. št. 14).

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

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja storitev 1. 10. 2001, čas izvajanja stori-
tev tri leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentaci-
ja: Oddelek za ekonomiko in javna naročila,
I. nad. soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel.: +386 1/58-75-247, faks.:
+386 1/58-75-217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure (v tiskani obliki).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 4.760 SIT (z DDV), znesek je potreb-
no nakazati na ŽR št. 50103-601-16504 s
pripisom “JR - Čiščenje poslovnih prosto-
rov. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potr-
dilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 26. 6. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 27. 6. 2001
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,200.000 SIT, ki bo veljavna do 11. 8.
2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
opravljeni storitvi mesečno, naročnik nudi
45 dnevni najkrajši plačilni rok.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 11. 8. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 12. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: vre-
dnost storitve za eno leto do 80 točk; refe-
rence do 10 točk; plačilni pogoji do 5 točk;
certificiran sistem ravnanja z okoljem 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 90315-8/2001-4 Ob-48605
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slove-
nije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka priloge
1 B - druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v razpis so vključene naslednje naloge in
sicer:

4.1. Skeniranje arhiva zemljiškega ka-
tastra: območje 2001 - 17,

4.2. Skeniranje arhiva zemljiškega ka-
tastra: območje 2001 - 18,

4.3. Skeniranje arhiva zemljiškega ka-
tastra: območje 2001 - 19.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih naročnika (izpostav območnih geo-
detskih uprav, če za to obstajajo možnosti)
oziroma v prostorih izvajalca, v skladu z za-
htevami iz razpisne dokumentacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, (v skladu s točko 11 Navodil ponudni-
kom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije).

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
vzema oziroma dokončanja pa je določen v
razpisni dokumentaciji.

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

cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu do 18. 6. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-845-62067 sklic
na 18 25127-7130007-99(štev. rač.-4 me-
sta)01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 6. 2001 ob 12. uri.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog.

– če vsota ponudbenih cen, za katere
se prijavlja ponudnik presega 5,000.000
SIT in je manjša od 30,000.000 SIT, priloži
ponudnik zavarovanje resnosti ponudbe v
obliki bianco menice v višini 5% od vsote
ponujenih cen posameznih nalog, skupaj s
pooblastilom za njeno izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 18. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pri izvedbi vsake naloge
mora sodelovati vsaj eden geodetski stro-
kovnjak, ki ima geodetsko izkaznico (Zakon
o geodetski dejavnosti (U. list RS 8/2000).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumentaci-
je). Pri izvedbi vsake naloge mora sodelova-
ti vsaj eden geodetski strokovnjak, ki ima
geodetsko izkaznico (Zakon o geodetski de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/2000).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora velljati
do 18. 8. 2001, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 29. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
zasedenost kapacitet, reference, ki so ve-
zane na javno upravo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-54.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Geodetska uprava R Slovenije

Ob-48640
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: organiziranje in
strokovno vodenje centralne čistilne in
transportne ekipe 1A/11. in 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba storitve v celoti.

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: eno leto, predvi-
doma od 1. 10. 2001 dalje.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec, nabavna služba, Go-
sposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, do-
datne informacije samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212, s pri-
pisom “JR – čiščenje”, pripisati davčno šte-
vilko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 5. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
(klet) uprave bolnišnice.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od dneva javnega odpiranja. Ponu-
dniki bodo obveščeni o izidu razpisa najka-
sneje do 30. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: letna
ponudbena vrednost, strokovnost kadra,
reference (podrobnosti v razpisni doku-
mentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponovitev razpisa. Prva objava v Ura-
dnem listu RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45862.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 40-15/2001 Ob-48652
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica, faks:
02/818-11-41, tel.: 02/818-12-41, e-mail:
tamara.osterman@slov-bistrica.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov predšolskih in osnovnošolskih otrok
v Občini Slovenska Bistrica.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje občine Slo-
venska Bistrica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2001 do 31. 8.
2006.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v vložišču Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure. Pooblaščena oseba: Tamara
Osterman, tel.: 02/818-12-41, faks:
02/818-11-41, e-mail: tamara.oster-
man@slov-bistrica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
dneva te objave, do roka predložitve po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51810-630-25589.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica (vlo-
žišče v II. nadstropju).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti; veljavna do 20. 8.
2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z veljavnim Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupni izvedbi naročila z opredeli-
tvijo odgovornosti posameznih izvajalcev.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s skaterimi se vozijo sku-
pine otrok in Pravilnik o mininimalnih tehnič-
nih in drugih pogojih za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 20. 8. 2001. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 29. 6. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 601-5/01-151 Ob-48672
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Občina Kočevje,

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, št.
telefaksa: 01/8955-531, št. telefona:
01/8951-309.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: opravljanje dnev-
nih prevozov učencev v osnovne šole na
območju Občine Kočevje v šolskem letu
2001-2002 /priloga 1A tč.2

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je oddaja za vsak sklop posebej, več
sklopov skupaj ali za vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Občina Kočevje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive in pri
javnem naročilu ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek 1. 9.
2001, dokončanje 24. 6. 2002. Možnost
podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija bo na razpolago na Občini Ko-
čevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
– Oddelek za družbene dejavnosti, kontakt-
na oseba je Vlasta Marušič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko prevzame vsak delavnik, med
12. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti
ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov
priprave v višini 5.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 51300-630-10077, pri APP
Kočevje, s pripisom “za razpisno dokumen-
tacijo“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: veljavne so vse po-
nudbe, ki bodo prispele (ne glede na vrsto
prenosa) na sedež naročnika najkasneje do
18. 6. 2001, do 8.30, v zapečateni ovojni-
ci s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
šolske prevoze“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je treba predložiti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje. Prevzemnik ponudb je
vložišče naročnika (pritličje levo).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo opravljeno na
sedežu naročnika v Kočevju, Ljubljanska ce-
sta 26, v sejni sobi (prvo nadstropje desno),
dne 18. 6. 2001, ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki so dolžni zavarovati resnost svoje po-
nudbe s predložitvijo menice v vrednosti
10% ponudbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval fakture mesečno z rokom
plačila 30 dni od dneva prejema.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v ponudbeni
dokumentaciji mora biti predložena pogod-
ba o skupni izvedbi naročila, ki mora na-
tančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo javnega naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: poleg vseh splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu še dodatni pogo-
ji navedeni v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-38 / 18. 5. 2001 / Stran 2155

odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: da.

(b) Navedba zakonov, prepisov uprav-
nih določb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o prevozih v cestnem prometu, Za-
kon o varnosti cestnega prometa, pravilnik
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok,

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija veljavnosti po-
nudbe mora biti vsaj 100 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Ponudnik bo svojo odločitev
o izbiri najugodnejše ponudbe sprejel pred-
vidoma do 30. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Vlasta Marušič, tel.
01/8951-309, faks 01/8955-531.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ne.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2001.

Občina Kočevje

Ob-48674
1. Naročnik: Občina Bistrica ob Sotli.
2. Naslov naročnika: Bistrica ob Sotli

9, 3256 Bistrica ob Sotli, faks:
03/580-43-27, tel.: 03/800-15-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B
zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov šolskih otrok v Občini Bistrica ob
Sotli.

Vrsta storitve: storitve kopenskega tran-
sporta po prilogi 1 A ZJN-1.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Bistri-
ca ob Sotli, prevoz se izvaja na dveh relaci-
jah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 3. 9. 2001 ter velja
za dve šolski leti, z možnostjo podaljšanja
za dve leti, vendar skupno največ štiri leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: razpis-
no dokumentacijo se dvigne v tajništvu
Občine Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
9, Bistrica ob Sotli. Dodatne informacije
se dobi pri Jožefu Pregrad, tel.
03/500-15-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure do
14. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR Občine
Bistrica ob Sotli, št. 50730-630-10264, s
pripisom: javni razpis izvajanje šolskih pre-
vozov.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 6. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v tajništvo Občine
Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, Bistrica
ob Sotli ali po pošti na naslov Občina Bistri-
ca ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistri-
ca ob Sotli.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 6. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Bistrica ob Sotli.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.

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

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehnič-
nih in drugih pogojih za parkirišča in mesta
za vzdrževanje vozil, odlok o varnosti v cest-
nem prometu v naseljih.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja.

16. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

18. Datum in številka objave od pred-
hodnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Občina Bistrica ob Sotli

Ob-48676
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel: 05-3396600 in faks
05-3023212.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročiloh: izvajanje pro-
tikorozijske zaščite na območju Elektro
Primorske (po razpisni dok. št.:
5/2001-S).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se oddaja samo v celoti.

5. Kraj izvedbe: območje Elektro Pri-
morske.

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

dokončanja izvedbe: avgust – oktober
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v komercial-
nem sektorju pri Katji Šmajgl.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT ponudniki poravnajo z virmanom na ra-
čun št. 52000-601-22566, sklic na št.
31955 – ter št. objave v Ur. l. RS s pri-
pisom razpisna dokumentacija – izvajanje
protikorozijske zaščite.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercial-
ni sektor).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 6.
2001 ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Pri-
morska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je
največ 40 dni od izdaje obvestila o oddaji
naročila.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave razpisa v Ur. l. RS,
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datum odločitve o sprejemu ponudbe je
predviden za 10. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok dokončanja
del, garancija.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 29 z dne
20. 4. 2001, Ob-47216.

20. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 11. 5. 2001.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Št. 1/2001 Ob-48717
1. Naročnik: Srednja elektro-računalni-

ška šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Srednja elektro-ra-

čunalniška šola Maribor, Smetanova ul.6,
2000 Maribor, tel. 234 19 23, faks 234 19
18, el.naslov: sers@s-sers.mb.edus.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve čiščenja šolskih
prostorov v izmeri 7101 m2 - storitve po
prilogi 1A, točka 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
storitve v celoti.

5. Kraj izvedbe: šolske stavbe na Sme-
tanovi ul. 6 in Gosposvetski c. 9.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 9.
2001, konec 31. 8. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: tajništvo zavoda, kon-
taktna oseba Marija Janžek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV) na žiro račun naročnika št.
51800-603-33289.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. junij 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Srednja elektro-računalniška šo-
la Maribor, Smetanova ul. 6, 2000 Maribor,
osebno ali po pošti.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. junij 2001 ob 12. uri na sedežu naroč-
nika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ne.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: 30 dni po
prejemu računa, predplačila niso možna.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: v skladu z raz-
pisno dokumenatacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31.8 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je do 30. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena sto-
ritev - do 35 točk, spreminjanje cene - do
10 točk, plačilni pogoji - do 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 5. 2001.

Srednja elektro-računalniška šola,
Maribor

Št. 90315-6/2001-3 Ob-48719
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. Točka Prilo-
ge 1 B - druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

4.1. Podpora programski rešitvi zemlji-
škega katastra (PP INKAT),

4.2. Podpora programski rešitvi zemlji-
škega katastra (PP GEKAT, GEOS),

4.3. Podpora programskim rešitvam
zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP DE-
VO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni nivo)
in katastra stavb.

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo del-
no v prostorih naročnika (izpostav območ-
nih geodetskih uprav) delno pa v prostorih
izvajalca, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je takoj
po uveljavitvi pogodb, rok dokončnega pre-
vzema oziroma dokončanja pa je 31. 3.
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
19. 6. 2001 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
5.000 SIT - ŽR: 50100-840-061- 6163
sklic na 18 25127-7141998-99 (štev.
rač.-4 mesta) 01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001
do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 6. 2001 ob 10. uri.

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

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
večja od 30,000.000 SIT, priloži ponudnik
zavarovanje resnosti ponudbe v obliki ne-
preklicne bančne garancije na prvi poziv v
višini 5% od vsote ponujenih cen posamez-
nih nalog.

– če je vsota ponudbenih cen posamez-
nih nalog, za katere se prijavlja ponudnik
presega 5,000.000 SIT in je manjša od
30,000.000 SIT, mora ponudnik za zavaro-
vanje resnosti ponudb izročiti naročniku bi-
anco menico v višini 5% od seštevka po-
nudbenih cen skupaj s pooblastilom za nje-
no izpolnitev - veljavnost do 19. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
ge financira naročnik.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da (v
skladu z obrazci iz razpisne dokumenta-
cije).

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 8. 2001, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 27. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvalifikacije ponudnika in podizvajalcev, re-
ference vodje naloge in sodelujočih stro-
kovnjakov, metodološki pristop.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sektor za nepremičnine, tel.
478-48-84, oziroma 478-48-85.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Geodetska uprava RS

Ob-48732
1. Naročnik: Spekter, d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 7,

1420 Trbovlje, tel. 03/563-30-15, faks
03/563-30-25, e-mail: spekter.trbovlje@si-
ol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1a Zakona o jav-
nih naročilih:
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1. storitve vzdrževanja in popravila
(1. točka priloge 1a);

Izvedba vzdrževalnih del v večstano-
vanjskih objektih na območju občine Tr-
bovlje in Zagorje ob Savi, in sicer:

– vodovodna dela – ocenjena vrednost
16,000.000 SIT,

– krovsko-kleparska dela – ocenjena
vrednost 12,000.000 SIT,

– mizarska dela – ocenjena vrednost
9,000.000 SIT,

– elektroinstalacijska dela – ocenjena
vrednost 6,000.000 SIT,

– slikopleskarska dela – ocenjena vre-
dnost 3,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
posamični sklopi del, za katere se lahko
potegujejo ponudniki so:

– vodovodna dela,
– krovsko – kleparska dela,
– mizarska dela,
– elektroinstalacijska dela,
– slikopleskarska dela.
5. Kraj izvedbe del: območje občine

Trbovlje in Zagorje ob Savi.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja: rok začetka del: julij 2001, rok
dokončanja del: junij 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Spekter,
d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, pri
Urošu Kuharju – tel. 03/563-30-18, faks
03/563-30-25.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo interesenti lahko dvignejo od te
objave do 1. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: pred prevzemom raz-
pisne dokumentacije mora prevzemnik na-
kazati na blagajni Spektra ali na ŽR
26330-0012666385, po 15.000 SIT za
razpisno dokumentacijo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki, ki želijo so-
delovati pri javnem razpisu, morajo predlo-
žiti pisno ponudbo in dokazila o sposobno-
sti do 19. 6. 2001 do 13.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudba mora biti predlo-
žena v zapečateni kuverti, označena z napi-
som: “Ne odpiraj – Ponudba za vzdrževalna
dela”, na naslov: Spekter, d.o.o., Trg revo-
lucije 7, 1420 Trbovlje, Simona Skobe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih naročnika, dne 19. 6. 2001 ob 14. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila na podlagi izstavljenih ra-
čunov v roku 30 dni.

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

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

o javnih naročilih: so objavljene v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 29. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobijo na tel. 03/563-30-18, pri Urošu Ku-
harju, med 8. in 10. uro.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Spekter, d.o.o., Trbovlje

Št. 1.5.-2190/01 Ob-48741
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, po pooblastilu Slovenske železnice,
d.d.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, telefaks 01/291-48-22,
tel. 01/291-42-03.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: izdelava PGD,
PZI, PZR: obnova postajnih tirov št. 1
(desni) in 2 (levi) na postaji Maribor
Tezno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3,5 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana, Milenko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb.,
pisarna št. 215, tel.+386-1-29-14-203
ali +386-1-29-14-585, telefaks:
+386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS, do 26. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisno dokumentacijo lahko dvignejo po-
nudniki proti plačilu 15.000 SIT na žiro ra-
čun naročnika št. 50100-601-5014744 ali
na glavni blagajni Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer
tudi dobijo potrdilo o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo Cen-
tra za investicije, soba št. 229.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001, ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene cene
ali menica z menično izjavo v primeru, da
ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/01), Zakona o poroštvu RS za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz na-
slova posojil, najetih za financiranje določe-
nih del gradnje in vzdrževanje javne železni-
ške infrastrukture (Uradni list RS, št.
30/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi spre-
jetimi podzakonskimi predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost? /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navestii
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od roka določe-
nega za predložitev ponudbe: 3. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – vplivnost 80%,

– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 20%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 1.5.-2190/01 Ob-48739
1. Naročnik: Republika Slovenija, Min-

istrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, po pooblastilu Slovenske železnice,
d.d.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, telefaks 01/291-48-22,
tel. 01/291-42-03.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava PGD,
PZI, PZR: obnova postajnih tirov št. 1
(desni) in 2 (levi) na postaji Hoče.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe:/
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2,5 meseca.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljublja-
na, Milenko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb.,
pisarna št. 215, tel.+386-1-29-14-203 ali
+386-1-29-14-585, telefaks:
+386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS, do 26. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisno dokumentacijo lahko dvignejo po-
nudniki proti plačilu 15.000 SIT na žiro ra-
čun naročnika št. 50100-601-5014744 ali
na glavni blagajni Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer
tudi dobijo potrdilo o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo Cen-
tra za investicije, soba št. 229.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001, ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene cene
ali menica z menično izjavo v primeru, da
ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/01), Zakona o poroštvu RS za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz na-
slova posojil, najetih za financiranje določe-
nih del gradnje in vzdrževanje javne železni-
ške infrastrukture (Uradni list RS, št.
30/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi spre-
jetimi podzakonskimi predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navestii
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudbe 3. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – vplivnost

80%,
– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-

nost 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 5. 2001.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 1.5.-2190/1 Ob-48740
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, po pooblastilu Slovenske železnice,
d.d.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, telefaks: 01/291-48-22,
tel. 01/291-42-03.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava PGD,
PZI, PZR: obnova levega in desnega tira
na odseku proge Hoče – Maribor Tezno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Slovenske železni-
ce d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
Milenko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb., pisar-
na št. 215, tel.+386-1-29-14-203
ali +386-1-29-14-585, telefaks:
+386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS, do 26. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisno dokumentacijo lahko dvignejo po-
nudniki proti plačilu 15.000 SIT na žiro ra-
čun naročnika št. 50100-601-5014744 ali
na glavni blagajni Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer
tudi dobijo potrdilo o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo Cen-
tra za investicije, soba št. 229.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001, ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana.

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

ali menica z menično izjavo v primeru, da
ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/01), Zakona o poroštvu RS za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz na-
slova posojil, najetih za financiranje določe-
nih del gradnje in vzdrževanje javne železni-
ške infrastrukture (Uradni list RS, št.
30/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi spre-
jetimi podzakonskimi predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c)Ali morajo pravne osebe navestii
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudbe 3. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – vplivnost

80%,
– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-

nost 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 5. 2001.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 1.5.-2190/1 Ob-48711
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, po pooblastilu Slovenske železnice,
d.d.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, telefaks: 01/291-48-22,
tel. 01/291-42-03.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: izdelava PGD, PZI, PZR:
obnova levega in desnega tira na odse-
ku proge Maribor Tezno - Maribor.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3,5 mesecev.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljublja-
na, Milenko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb.,
pisarna št. 215, tel.+386-1-29-14-203
ali +386-1-29-14-585, telefaks:
+386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS, do 26. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisno dokumentacijo lahko dvignejo po-
nudniki proti plačilu 15.000 SIT na žiro ra-
čun naročnika št. 50100-601-5014744 ali
na glavni blagajni Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer
tudi dobijo potrdilo o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo Cen-
tra za investicije, soba št. 229.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001, ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 3% ponudbene
cene ali menica z menično izjavo v prime-
ru, da ponudbena vrednost ne presega
25,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/01), Zakona o poroštvu RS za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz na-
slova posojil, najetih za financiranje določe-
nih del gradnje in vzdrževanje javne železni-
ške infrastrukture (Uradni list RS, št.
30/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi spre-
jetimi podzakonskimi predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c)Ali morajo pravne osebe navestii
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudbe 3. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb
– višina ponudbene cene – vplivnost

80%,

– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-
nost 20%.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 403-4/01-1318/01 Ob-48824
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana (tel. 01/478-54-91, faks
01/251-45-84, e-naslov: mf.razpi-
si@mf-rs.si).

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: vzdrževanje ra-
čunalniško podprtega enotnega računo-
vodskega sistema Ministrstva za finan-
ce, v nadaljevanju MFERAC (I A, zap.št. 7
– računalniške storitve in sorodne opreme).

Naloge sistema MFERAC
Vzdrževanje sistema MFERAC pokriva

naslednje (poslovne) naloge:
1. Izvrševanje državnega proračuna:
1.1 Izvrševanje državnega proračuna
1.2 Evidenca javnega dolga
2. Glavna knjiga in saldakonti
4. Stroški dela in drugi osebni prejemki

iz sredstev proračuna:
4.1 Obračun in nakazovanje stroškov

dela
4.2 Kadrovska evidenca
5. Sistem vodenja osnovnih sredstev
6. Tolarska in devizna blagajna
7. Stanovanjski krediti in najemnine.
Aktivnosti vzdrževanja sistema MFERAC
Vzdrževanje sistema MFERAC vključuje

naslednje aktivnosti:

Zap. Vrsta aktivnosti
oznaka

a. vodenje
b. upravljanje kakovosti
c. upravljanje okolja
d. analiza
e. izobraževanje
f. programiranje
g. administriranje
h. pomoč
i. razmnoževanje
j. najem predavalnice

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

5. Kraji izvedbe: na lokacijah neposre-
dnih proračunskih uporabnikov v Republiki
Sloveniji in pri izvajalcu.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dopustne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek po pod-
pisu pogodbe, trajanje 36 mesecev od dne-
va podpisa pogodbe, po preteku možnost
sklenitve nove pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za finance, Služba za in-
formacijsko tehnologijo, tajništvo službe, Žu-

pančičeva 3, 3. nadstropje, 1502 Ljublja-
na; zahtevek za dodatne informacije se poš-
lje pisno na isti naslov ali na e-naslov mf.raz-
pisi@mf-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo vsak delovni dan
od 10. ure do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
preda osebno ali po pošti samo na CD v
zameno za prazen CD.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Služba za informacijsko tehno-
logijo, tajništvo službe, Župančičeva 3, 3.
nadstropje, soba 79.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2001 ob 12.15, na Ministrstvu
za finance, v sejni sobi, Beethovnova 11, 5.
nadstropje, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,200.000 SIT, z zapadlostjo do 25. 9.
2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi v skladu s predpisi o javnih financah.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): posebna prav-
na oblika se ne zahteva. Vendar pa mora
skupina ponudnikov določiti vodjo, ki bo v
imenu skupine kontaktiral z naročnikom.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v ponud-
bi navesti naslednje: lastništvo izdelkov, va-
rovanje podatkov, plačilni pogoji, prostori,
dokazila o zahtevani strokovnosti kadrov,
roki in prioritete, vzpostavljen sistem kako-
vosti.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varovanju osebnih podatkov,
Zakon o e-poslovanju.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še 90 dni po oddaji ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je najnižja skupna
cena tipičnih izdelkov (skupna cena).

Skupna cena se izračuna na eno deci-
malno mesto.

Kolikor bi več ponudb doseglo isto naj-
večjo oceno, se bo naročnik pogajal s po-
nudniki o morebitnem znižanju cene.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: predmet naročila predstavlja na-
daljevanje vzdrževanja že obstoječega si-
stema.
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 66-67 z
dne 28. 7. 2000, Ob-32861.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za finance

Št. 64-3/00-7 Ob-48835
1. Naročnik: Občina Prevalje, Oddelek

družbenih dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Trg 2a, 2391

Prevalje, tel. 02/82-46-100, faks
02/82-46-124.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi osnovno-
šolskih otrok v občini Prevalje s pričet-
kom v šolskem letu 2001/2002 za do-
bo enega leta, sklic na prilogo1A –2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, sklop relacij ali za vse rela-
cije. Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Pre-
valje, relacije v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto, ve-
zano na razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek prevozov
je 3. 9. 2001 ter velja za celo šolsko leto.
Pogodba bo sklenjena za dobo enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Preva-
lje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
2a, 2391 Prevalje, Stanka Vauh.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja razpisa). Zadnji dan za dvig
dokumentacije je 12. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik pred dvi-
gom razpisne dokumentacije vplača zne-
sek 7.000 SIT na ŽR Občine Prevalje št.
51830-630-26016 sklic 64-01-7.

9. (a) Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo do 12. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje, v zapečateni kuverti, z označenim
imenom ponudnika in naročnika z navedbo
“Ne odpiraj-ponudba prevozi učencev v Ob-
čini Prevalje“, številko Uradnega lista RS in
datuma objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 6. 2001 ob 10. uri, v mali sejni
sobi Občine Prevalje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
hteve.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi.

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

14. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šni pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: v skladu z zakonom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom; predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98 in 65/99), Zakona o prevoznih po-
godbah v cestnem prometu (Ur. l. SFRJ, št.
2/74), Pravilnik o oznakah in opremi vozil s
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem pro-
metu (Ur. l. RS, št. 70/99), Pravilnik o po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in voz-
niki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
(Ur. l. RS, št. 78/99, 58/00), Pravilnik o
notranji kontroli (Ur. l. RS, št. 70/99) ter
splošni pogoji svojega poslovanja in ostala
veljavna zakonodaja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2001, datum odločitve 14. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Občina Prevalje

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Ob-48604
1. Naročnik: Vrtec Mornarček Piran.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mornarček

Piran, ulica IX. korpusa 40/a, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-100, faks 05/67-10-101,

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: sedež vrtca, ulica IX.
Korpusa 40a, Piran.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope sku-
paj: ponudniki lahko konkurirajo na nasled-
nje sklope oziroma skupine prehrambene-
ga blaga:

1. sveže meso,
2. mesni izdelki,
3. zamrznjene ribe in zamrznjena ze-

lenjava,
4. krompir,
5. sveža zelenjava in suhe stročnice,
6. sadje in suho sadje,
7. ostalo prehrambeno blago.

Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-
no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik zago-
tavljati vse artikle in celotno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-
cesivna za eno leto.

Sposobnost se prizna za 1 leto.
5. (a) Naslov službe in osebe od katere

se lahko zahteva razpisno dokumantacijo:
Vrtec Mornarček Piran, Ulica IX. Korpusa
40/a, 6330 Piran, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave: vsak delavnik
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila s pripisom –
za razpisno dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV
je vključen) na ŽR 51410-603-31962 s pri-
pisom – za razpisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prija-
ve: do vključno 6. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec Mornarček Piran, Ulica IX.
Korpusa 40/a, 6330 Piran.

7. Navedba finančnih zavarovanj, če bo-
do zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: navedeno v
pogojih.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 45 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Vrtca Mornarček Piran – razlo-
ženo,

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo morali kandidati
predvidoma predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati morajo predložiti ponudbe do
22. 6. 2001 do 12. ure.
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Odločitev o sprejemu ponudbe bo 26. 6.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: 20. 4. 2001.

15. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 11. 5. 2001.

Vrtec Mornarček, Piran

Št. 1 Ob-48670
1. Naročnik: Osnovna šola Davorina

Jenka Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Krvavška cesta 4,

4207 Cerklje na Gorenjskem, telefon št.
04/26-26-010, faks št. 04/25-26-026.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenih artiklov za tri
leta.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Davorina
Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 4,
4207 Cerklje na Gorenjskem.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko ponudijo vse arti-
kle ali samo artikle iz posamezne skupine,
vendar najmanj 75% artiklov iz posamezne
skupine, in sicer:

– kruh, pekovske in slaščičarske izdelke,
– sveže meso,
– perutninsko meso in izdelke iz perut-

ninskega mesa,
– mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– svežo zelenjavo in sadje, suho sadje,
– konzervirano zelenjavo, sadje in ribe,
– sveže in zmrznjene ribe,
– jajca,
– sadne sokove in sirupe,
– moko, mlevske izdelke in testenine,
– čaje,
– zmrznjeni program,
– ostalo prehrambeno blago,
– sveže mleko in krompir.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava traja
od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: tajništvo Osnov-
ne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenj-
skem, kontaktna oseba je ga. Šuligoj, vodja
kuhinje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
med 8. in 11. uro osebno ob predložitvi
pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije na žiro račun šole, lahko pa
interesenti zahtevajo s predložitvijo dokazila
o vplačilu stroškov dokumentacije, da se
jim dokumentacijo pošlje po pošti..

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški dokumentacije so
12.000 SIT in se jih nakaže ne žiro račun
šole št. 51500-603-30068.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejema do 20. 6. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 4, 4207
Cerklje na Gorenjskem.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: za-
hteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 7% od vrednosti ponujenega
blaga.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45 dnevni rok plačila.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predvidoma pred-
ložiti ponudbe do 3. 7. 2001., odločitev o
sprejemu ponudbe pa bo sprejeta predvi-
doma 10. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: da je
blago slovenskega izvora, da so zagotovljeni
vsi predpisani higienskotehnični pogoji, da
ima kontrolo kakovosti, celovitost ponudbe,
da ima zadostno število delavcev za pravoča-
sno dobavo, da nudi daljši rok plačila in ostali
pogoji iz razpisne dokumentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem

Št. 1002/156 Ob-48718
1. Naročnik: Dom upokojencev Izo-

la/Casa del Pensionato Isola.
2. Naslov naročnika: Kosovelova 2,

6310 Izola, tel. 05/64-17-121, faks
05/64-15-211.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila po
skupinah.

(b) Kraj dobave: Dom upokojencev Izo-
la, Kosovelova 22, Izola.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine prehram-
benega blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. kruh in pecivo,
3. sveža zelenjava in sadje,
4. zamrznjena zelenjava,
5. vložena zelenjava,
6. krompir,
7. jajca,
8. meso,
9. perutnina,
10. mesni izdelki,
11. sveže ribe,
12. zamrznjene ribe in mehkužci,
13. zamrznjeni polizdelki slaščic in

testa,
14. čaji in začimbe,
15. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine živil. V

posamezni skupini mora ponudnik zagotav-
ljati vse artikle in celotno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za eno leto. Sposobnost se priz-
na za eno leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom upokojen-
cev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola,
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave, vsak delovnik
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51430-603-30806, s pripisom
– za razpisno dokumentacijo, ali v gotovini
na blagajni na sedežu naročnika, vsak de-
lovnik med 8. in 12. uro.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 8. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom upokojencev Izola, Kosove-
lova 22, 6310 Izola.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, če bo
vrednost ponudbe nad 30 mio SIT.

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

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

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

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine živil,
na katero se je prijavil na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 45 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Doma upokojencev Izola – razlo-
ženo,

– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo predvidoma predložili
ponudbe do 10. 7. 2001. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo predvidoma 12. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena –
najnižja končna vrednost skupine.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Dom upokojencev Izola/
Casa del Pensionato Isola

Št. 200/01 Ob-48720
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/332-10-95.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tehnični
material za popravila in vzdrževanje (vo-
doinstalaterska, elektro, zidarska, pleskar-
ska in mizarska dela), po skupinah iz razpi-
sne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko dobijo priznano
sposobnost za eno skupino, za več skupin
ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 1. 8. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Koče-
var Irena, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372, pri APP Novo mesto,
sklic na št. 200/01, pred dvigom doku-
mentacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 5. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba. Prijava in ponudba morata biti
označeni z: “Ne odpiraj – prijava” ali “Ne
odpiraj – ponudba”, s številko objave tega
razpisa in z navedbo predmeta naročila ter
s popolnim naslovom ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali akceptni nalog.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

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

– da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,

– da izpolnjuje druge pogoje iz razpisne
dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 7. 2001 do 10. ure; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: 11. 7.
2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno, Na-
bavna služba Splošne bolnišnice Novo me-
sto.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 260/01 Ob-48722
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/332-10-95.

3. (a) Vrsta in količina blaga: lekarni-
ški potrošni material: rokavice, RTG filmi,
sterilno operacijsko perilo, po skupinah iz
razpisne dokumentacije.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-
vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko dobijo priznano
sposobnost za eno skupino, za več skupin
ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 1. 8. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Kočevar Ire-
na, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372, pri APP Novo mesto,
sklic na št. 260/01, pred dvigom doku-
mentacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 5. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba. Prijava in ponudba morata biti
označeni z: “Ne odpiraj – prijava” ali “Ne
odpiraj – ponudba”, s številko objave tega
razpisa in z navedbo predmeta naročila ter
s popolnim naslovom ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali akceptni nalog.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,

– da izpolnjuje druge pogoje iz razpisne
dokumentacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 7. 2001 do 10. ure; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7.
2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno,
Nabavna služba Splošne bolnišnice Novo
mesto.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 2/01 Ob-48725
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper, tel. št. 05/664-62-19.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material: fotokopirni in računalniški
papir, tonerji in kartuše, ostali pisarniški
material.

(b) Kraj dobave: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, Koper.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Urad za splošne
zadeve, Jasmina Kapun za razpisno doku-
mentacijo; Alenka Plahuta za dodatne infor-
macije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, najkasneje do 4. 6. 2001.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 6. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila po dobavi, 30 dni po prejemu ra-
čuna.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: prijavitelj mora biti ustrez-
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no kvalificiran za prodajo blaga - predmeta
javnega naročila, izpolnjene mora imeti vse
obveznosti do naročnika, predmet javnega
naročila mora dostaviti fco skladišče naroč-
nika razloženo, v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb v 2. fazi predvidoma
do 18. 7. 2001, odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma do 20. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena (2. faza omejenega postopka).

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 220-1/01 Ob-48772
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

(b) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v času trajanja pogodbenega ra-
zmerja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova
Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempe-
ter pri Gorici – tajništvo uprave, tel.
05/30-31-811, int. 295.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz 6.a točke.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 DDV, vir-
mansko na ŽR 52000-603-32020, ali go-
tovinsko pri blagajni zavoda.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 11. 6. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca“ Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno).

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 16. 7. 2001,
odločitev o sprejemu 23. 7. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl.pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280) in Ana Markov, vodja prehrambene
službe (tel. 05/30-31-811, int. 404).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”, Nova Gorica

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 956-1/2001 Ob-48727
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mari-

boru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/65-37-331, faks 02/65-30-791.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovi-
tvena dela na občinskih cestah v Občini
Pesnica v letu 2001 in 2002.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročila bodo odda-
jale krajevne skupnosti Občine Pesnica in
Občina Pesnica. Oddaja del je predvidena
za posamezno razpisano delo v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov ni predmet razpisa.

4. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Pesnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pesni-
ca, Občinska uprava, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru (Vilko Far-
tley – 041/771-840).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 1. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 2.380 SIT
na ŽR št. 51800-630-25531.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 20. 6. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Občina Pesnica, Občinska upra-
va, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pe-
snica pri Mariboru.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovr-
stne dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v ste-
čajnem postopku, imeti mora poravnane vse
davčne in druge z zakonom predpisane ob-
veznosti. Vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, so podrobno opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be po programih obnovitvenih del Občine
Pesnica in posameznih krajevnih skupnosti,
določenih z 2. fazo javnega razpisa.

14. Merila za ocenitev ponudb: predvi-
dena z razpisno dokumentacijo.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Občina Pesnica

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 4 Ob-48480
1. Naročnik: RS Center Vlade za infor-

matiko v svojem imenu ter po pooblastilu
naročnikov, navedenih v razpisni dokume-
taciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, razpi-
si.cvi@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
planiranja, razvoja, implementacije, uva-
janja in vzdrževanja informacijskih siste-
mov za podporo delovnim področjem v
javni upravi.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
RS za informatiko, Langusova 4, Ljubljana,
Petra Rozman.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.

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

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 6. 6. 2001 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ni.

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

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

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

A) Na poslovnem področju
Poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi

in navodili ponudnikom.
Registracija in dovoljenja za opravljanje

vseh dejavnosti, ki so predmet prijave.
Izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni

uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi kazale
na nezanesljivost poslovanja, dosedanje sla-
be izkušnje pri poslovanju).

Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, nima porav-
nanih v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ka-
tere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji.

Zoper ponudnika ni uvedena prisilna po-
ravnava, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, ali je prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe.

V preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njihovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila.

Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajo-
čih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih.

Poslovanje na razpisanem področju v te-
kočem letu in v zadnjih dveh letih pred obja-
vo razpisa.

Reference ponudnika:

– reference na prijavljenem področju in-
formacijskih sistemov;

– najmanj 3 aktivno delujoči informacij-
ski sistemi na kateremkoli področju infor-
macijskih sistemov za prijavljeno kategorijo
informacijskih sistemov;

– najmanj 1 uspešno delujoč sistem v jav-
ni upravi za prijavljeni kategoriji zahtevnejši in
poslovno kritični informacijski sistemi.

Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
ponudnik mora kakovost poslovanja doka-
zati z ustreznim certifikatom ali z internim
aktom, iz katerega je razviden nadzor nad
kakovostjo poslovnih procesov, za katere
se prijavlja.

B) Na finančnem področju
Ni blokad žiro računa.
Stopnja finančne varnosti in poslovni izid:
– letna realizacija v višini 60 mio SIT in

kapital v višini 5 mio SIT;
– stopnja pokritosti finančnih obveznosti

najmanj 0,8.
C) Na področju kadrov
Pogoji veljajo posebej za vodje projek-

tov, posebej za kadre za izvajanje analize,
načrtovanja in izvedbe informacijskih siste-
mov ter posebej za kadre za implementaci-
jo in vzdrževanje informacijskih sistemov in
se isti kadri ne upoštevajo večkrat za izpol-
njevanje zahtevanih pogojev. Štejejo se sa-
mo zaposleni v rednem delovnem razmerju
za nedoločen ali določen čas.

a) Vodje projektov informacijski sistem:
– najmanj 2 vodji projektov;
– najmanj VII/I. stopnja izobrazbe (uni-

verzitetna);
– posebna znanja: najmanj znanje vode-

nja projektov;
– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o

najmanj 3 uspešno vodenih informacijskih
sistemih.

b) Kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov:

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje anali-
ze, načrtovanja in izvedbe informacijskih si-
stemov;

– najmanj VII/II. stopnja izobrazbe (vi-
soka);

– posebna znanja: znanje sistemske ana-
lize in tehnologije, na osnovi katere se bo
izvajal informacijski sistem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika
najmanj 3 uspešno načrtovanih in izvedenih
informacijskih sistemih.

c) Kadri za implementacijo in vzdrževa-
nje informacijskih sistemov:

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje im-
plementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;

– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: poznavanje tehnolo-

gij, na podlagi katerih se bo gradil informa-
cijski sistem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 2 uspešno izvedenih implementaci-
jah in vzdrževanjih informacijskih sistemov.

Najmanj 1 zaposlen z univerzitetno prav-
no izobrazbo ali najmanj 1 zaposlen s kon-
čano visoko upravno šolo ali z opravljenim
izpitom iz upravnega postopka in z najmanj
3 letnimi izkušnjami na projektih v javni upra-
vi za zahtevnejše in poslovno kritične infor-
macijske sisteme.

Najmanj 3 leta delovnih izkušenj za vse
zaposlene na prijavljenem področju.

Razpoložljivost:
– najmanj dva sistemska analitika raz-

položljiva na poziv vsak delavnik med 8. in
15. uro;

– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 6. in 20. uro vsak dan.

Vrednost dela:
– najmanj 230.000 SIT bruto mesečne

plače za oktober 2000 za vodje projektov;
– najmanj 210.000 SIT bruto mesečne

plače za oktober 2000 za zaposlene za iz-
vajanje analize, načrtovanja in izvedbe;

– najmanj 170.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene za iz-
vajanje implementacije in vzdrževanja.

Opredeljeno število kadrov mora izpol-
njevati enake pogoje kot veljajo za delavce
v državni upravi, razen državljanstva v
družbah z mednarodnim področjem delo-
vanja.

D) Na področju kapacitet in opremljenosti
Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z

ustreznimi prostori za ponujeno število za-
poslenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ja.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v času veljavnosti javnega razpisa.

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

ročilu: razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na: www.gov.si/razpisi/. Vprašanja je
mogoče postavljati tudi na internet naslovu:
h t t p : / / w w w 2 . g o v . s i : 8 0 0 0 / j a v -
nar/jnvodg.nsf. Sestanek s ponudniki bo
dne 21. 5. 2001 ob 13. uri, v veliki dvorani
v 1. nadstropju na Langusovi 4, Ljubljana.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 92 z dne
12. 11. 1999.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

RS, Center Vlade za informatiko

Št. 1/10-5 Ob-48537
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče Opera in balet Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 1,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-11- 700/761,
faks 01/42-62-249.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov objekta naročnika.

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

5. Kraj izvedbe: SNG Opera in balet
Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva
11, 1000 Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvaja-
nja storitev po podpisu pogodbe za obdob-
je enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: SNG Ope-
ra in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000
Ljubljana pri kontaktni osebi: Dušan Babič,
tel. 01/24-11-761.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu SNG Opera in balet, Ljubljana, Cankar-
jeva 11, vsak delovni dan do 4. 6. 2001
med 9. in 12. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8,330 SIT na račun SNG
Opera in balet Ljubljana, pri APP št.
ŽR. 50100-603-44871 sklic na št.
1/10-5/Č in s pripisom “za razpisno doku-
mentacijo“.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti do 8. 6.
2001. do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: SNG Opera in balet Ljubljana,
Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, uprava –
tajništvo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe ter garancija za
dobro izvedbo pogodbenih del.

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

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

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudbe je 22. 6.
2001. do 12. ure, datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 27. 6. 2001.

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila letna
pogodba .

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana.

Št. 1/10-5/V Ob-48534
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče Opera in balet Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 1,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-11-700/761,
faks 01/42-62-249.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma1B za-
kona o javnih naročilih: varovanje objek-
ta naročnika.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop za več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: SNG Opera in balet
Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
SNG Opera in balet Ljubljana, Cankarjeva
11, 1000 Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
storitev po podpisu pogodbe za obdobje
enega leta.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: SNG Opera in ba-
let Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljublja-
na pri kontaktni osebi: Dušan Babič,
tel. 01/24-11-761.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu SNG Opera in balet, Ljubljana, Cankar-
jeva 11, vsak delovni dan do 4. 6. 2001
med 9. in 12. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8,330 SIT na račun SNG
Opera in balet Ljubljana, pri APP št.
ŽR. 50100-603-44871 sklic na št.
1/10-5/V in s pripisom “za razpisno doku-
mentacijo“

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: prijave je potrebno predložiti do 8. 6.
2001. do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: SNG Opera in balet Ljubljana,
Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, uprava –
tajništvo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe ter garancija za
dobro izvedbo pogodbenih del.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ni predvidena.

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudbe je 22. 6.
2001. do 12. ure, datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 27. 6. 2001.

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila letna
pogodba .

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. SPS-01/01 Ob-48417
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-02, faks 01/588-94-09.

3. Datum izbire: 4. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: motorna vozila, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: finančno stanje, ponudbe-
na vrednost naročila, skladnost z voznim
parkom naročnika, reference, dobavni rok,
dostava vozila na lokacijo naročnika, rok
plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtohiša Real, d.d., Vo-
dovodna 93, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 51,798.107
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 52,131.712,62 SIT, 51,798.107
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 5. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-48418
1. Naročnik: Dom počitka Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 16,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-40.
3. Datum izbire: 20. 4. 2001.
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeno blago po skupinah, Dom
počitka Metlika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Bojan Krnc, s.p., Mestne njive 14, No-
vo mesto,

– KZ Krka, z.o.o., Novo mesto,
– Pavlovič Danilo, s.p., Križevska vas

34, Metlika,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

Novo mesto,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, Ljubljana,
– KZ Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39,

Črnomelj,
– KZ Metlika, z.o.o., Cesta 15. brigade

2, Metlika,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,

Ptuj,
– Pivka perutninarstvo, d.d., Neverke

30, Košana.
7. Pogodbena vrednost:
– sveže meso: 8,758.940 SIT,
– mesni izdelki: 2,404.459,84 SIT,
– perutninsko meso: 2,251.209 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 202.251,60 SIT,
– sveže sadje in zelenjava: 2,193.145,20

SIT,
– konzervirano sadje in zelenjava:

1,537.542,20 SIT,
– pijače in napitki: 1,441.774,54 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 5,351.460 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

8,888.569,57 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sveže meso: 10,280.919,40 SIT,

8,758.940 SIT,
– mesni izdelki: 3,084.671,70 SIT,

2,456.540 SIT,
– perutninsko meso: 2,358.690 SIT,

2,251.209 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 214.250 SIT,

202.251,60 SIT,
– sveže sadje in zelenjava:

3,922.310,65 SIT, 2,193.145,20 SIT,
– konzervirano sadje in zelenjava:

2,467.245,96 SIT, 1,537.542 SIT,
– pijače in napitki: 2,040.001,60 SIT,

1,441.774,54 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 6,277.385

SIT, 5,351.460 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

9,619.223,07 SIT, 8,888.569,57 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 5. 2001.

Dom počitka Metlika

Ob-48427
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 28. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– čevlji – moški nizki, letni 1670 pa-

rov,
– čevlji – moški visoki, zimski 1710

parov,
– čevlji – ženski nizki, letni 392 pa-

rov,
– čevlji – ženski visoki, zimski 430

parov.
Dobava čevljev se bo izvršila po razpisa-

nih lokacijah naročnika, in sicer po carin-
skih uradih in na Generalni carinski urad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudb:

– garancijska doba,
– reference,
– cena.
Merilo pod prvo alineo “garancijska do-

ba” predstavlja 40% vrednosti. Merilo pod
drugo alineo “reference” predstavlja 30%
vrednosti. Merilo pod tretjo alineo “cena”
predstavlja 30% vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za ponujeno garancijsko dobo 6 me-

secev 25 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 12 me-

secev 50 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 18 me-

secev 75 točk in
– za ponujeno garancijsko dobo 24 me-

secev 100 točk.
Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 5,000.000 SIT 5 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 10,000.000 SIT 6 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 15,000.000 SIT 7 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 20,000.000 SIT 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do vključno 25,000.000 SIT 9 točk in
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti nad 30,000.000 SIT 10 točk.
Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Cena se bo preračunala v točke po na-

slednji formuli:
Cena v točkah = (minimalna cena x

100) / ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-

ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
posamezni predmet javnega naročila, za ka-
terega se je prijavil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za izdelavo čevljev –
moških, nizkih, letnih, čevljev – moških, vi-
sokih, zimskih, čevljev – ženskih, nizkih,
letnih in čevljev – ženskih, visokih, zimskih
je bil izbran ponudnik Alpina, d.d., Žiri.

7. Pogodbena vrednost:
– za čevlje – moške nizke, letne

13,891.227 SIT,
– za čevlje – moške visoke, zimske

20,328.651 SIT,
– za čevlje – ženske nizke, letne

2,794.215,20 SIT,
– za čevlje – ženske visoke, zimske

2,809.233 SIT.

Skupna pogodbena vrednost je
39,823.326,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za čevlje – moške nizke, letne

14,512.300 SIT in 13,891.227 SIT,
– za čevlje – moške visoke, zimske

24,215.310,00 SIT in 15,714.900 SIT,
– za čevlje – ženske nizke, letne

2,936.080 SIT in 2,794.215,20 SIT,
– za čevlje – ženske visoke, zimske

3,822.700 SIT in 2,809.233 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 7. 5. 2001.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS

Ob-48429
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje.
2. Naslov naročnika: Begunje, Begu-

nje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem.
3. Datum izbire: 24. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: lahko kurilno olje EL, Begunje na
Gorenjskem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz, d.o.o.,
Ferrarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 17,909.775
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,031.500 SIT; 17,909.775 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 3. 2001.

Psihiatrična bolnišnica
Begunje na Gorenjskem

Ob-48454
1. Naročnik: Osnovna šola Stopiče.
2. Naslov  naročnika:  Stopiče  37,

8322 Stopiče, tel. 07/30-89-206,
07/30-80-230, faks 07/30-89-206.

3. Datum izbire: 15. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
1. meso in mesni izdelki, Stopiče 37,

Stopiče,
2. ribe, Stopiče 37, Stopiče,
3. jajca, Stopiče 37, Stopiče,
4. mleko in mlečni izdelki, Stopiče 37,

Stopiče,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki, Stopiče 37, Stopiče,
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6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,
Stopiče 37, Stopiče,

7. zelenjava in sadje, konzervirano sadje
in zelenjava, Stopiče 37, Stopiče,

8. razno prehrambeno blago, Stopiče
37, Stopiče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Cvetan, Anton Cvetan, s.p.,

Stari trg 23, 8230 Mokronog,
– Hočevar, Agro trgovina, d.o.o., Dolnja

Težka voda 7b, 8000 Novo mesto,
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Ko-

lodvorska ul. 23, 1330 Kočevje;
2. ribe:
– Predelava sadja in zelenjave Bojan

Krnc, s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo
mesto,

– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ul. 10,
8000 Novo mesto;

3. jajca:
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Ko-

lodvorska ul. 23, 1330 Kočevje,
– Predelava sadja in zelenjave Bojan

Krnc, s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo
mesto,

– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ul. 10,
8000 Novo mesto;

4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

93, 1113 Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d., Vi-

narska cesta 5, 1271 Vipava,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče;
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki:
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge

69, 1312 Videm-Dobrepolje,
– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, 1330 Kočevje,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.

442, 1291 Škofljica;
6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje,
– Predelava sadja in zelenjave, Bojan

Krnc, s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo
mesto,

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;

7. zelenjava in sadje, konzervirano sadje
in zelenjava:

– Predelava sadja in zelenjave, Bojan
Krnc, s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo
mesto,

– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto,

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;

8. razno prehrambeno blago:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
– meso in mesni izdelki: 2,316.028 SIT,
– ribe: 125.928 SIT,
– jajca: 65.700 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,371.606

SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki: 2,485.605 SIT,

– brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:
242.641 SIT,

– zelenjava in sadje, konzervirano sadje
in zelenjava: 715.235 SIT,

– razno prehrambeno blago: 1,020.244
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– meso in mesni izdelki: 2,795.065 SIT,

2,316.028 SIT,
– ribe: 142.260 SIT, 125.928 SIT,
– jajca: 74.460 SIT, 65.700 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 1,644.127

SIT, 1,371.606 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki: 2,935.437 SIT, 2,485.605 SIT,
– brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:

271.185 SIT, 242.641 SIT,
– zelenjava in sadje, konzervirano sadje

in zelenjava: 1,078.755 SIT, 715.235 SIT,
– razno prehrambeno blago: 1,157.902

SIT, 1,020.244 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 8. 5. 2001.
Osnovna šola Stopiče

Ob-48482
1. Naročnik: Dijaški dom Lizike Jančar.
2. Naslov naročnika: Titova cesta 24a,

2000 Maribor, tel. 02/300-46.
3. Datum izbire: 24. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
I. sklop: živila in prehrambeni izdelki:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. moka, mlevski izdelki,
5. zamrznjena živila;
II. sklop: kurilno olje.
Dijaški dom Lizike Jančar, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
I. sklop: živila in prehrambeni izdelki:
1. meso in mesni izdelki:
– Mesnica, predelava okrepčevalnica

Šteinfelser Gregor, s.p., Slovenska Bistrica,
– Perutnina Ptuj, d.d., Ptuj,
– Nikl Kristijan, s.p., Mesarstvo, Mari-

bor;
2. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana;
3. kruh in pekovski izdelki:
– Delacorda, d.o.o., Zgornja Polskava,
– Pekarna Jager, d.o.o., Maribor,
– Agro Styria, d.o.o., Pesnica;
4. moka, mlevski izdelki:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Delacorda, d.o.o., Zgornja Polskava,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor;
5. zamrznjena živila:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka-Men-

geš,

– Žito, d.d., Ljubljana,
– Delmar, d.d., Izola;
II. sklop: kurilno olje:
– Horizont, d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop:
1. 53,798.000 SIT, 16,959.640 SIT in

52,646.000 SIT,
2. 15,519.266 SIT, 16,838.364 SIT,
3. 10,692.800 SIT, 13,221.000 SIT in

11,855.000 SIT,
4. 5,091.180 SIT, 4,830.000 SIT in

6,865.068,20 SIT,
5. 10,682.928 SIT, 5,210.740 SIT in

6,832.688 SIT;
II. sklop:
1. 18,983.760 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: živila in prehrambeni izdelki:
1. 66,808.642,05 SIT in 16,959.640

SIT,
2. 18,997.791,84 SIT in 12,308.392

SIT,
3. 13,967.180 SIT in 2,540.000 SIT,
4. 6,865.068,20 SIT in 5,091.180 SIT,
5. 15,321.032,44 SIT, 1,946.896 SIT,
II. sklop:
1. 19,560.000 SIT in 18,983.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 19 z dne 16. 3.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Dom Lizike Jančar, Maribor

Št. 260-2/01-14 Ob-48510
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

3. Datum izbire: 27. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 kombi tovorno vozilo, 2 kombinira-
no vozilo za prevoz oseb in stvari, Šem-
peter pri Gorici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, varnost vozila, tehnič-
ne karakteristike, popust, stroški vzdrževa-
nja; izbrani dobavitelj je bil glede na merila
ocenjen z največjim številom točk

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avto Slejko, d.o.o., Po-
toče 2, 5263 Dobravlje.

7. Pogodbena vrednost: 9,485.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,398.000 SIT in 9,485.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /
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13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Št. 250-1/01-9 Ob-48511
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca“ Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks:
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

3. Datum izbire: 27. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

2 pacientna monitorja in 1 defibrilator,
Šempeter pri Gorici.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire; v primeru, da naročnik ni izbral
dobavitelja, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: cena, kvaliteta in plačilni pogoji;
izbrani dobavitelj je bil glede na merila oce-
njen z največjim številom točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlan-
drova 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,933.152
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,100.000 SIT z DDV in 9,320.964
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 5. 2001.

15. Datum prejema zahteve za objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 5.
2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“

Nova Gorica

Št. 2 Ob-48524
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o..
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: polietilenska folija 90.000 kg.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Chemo, d.d., Cesta v
Mestni log 90, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,859.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 23,859.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 9 Ob-48525
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja hrbteničnega segmenta
komunikacijskega omrežja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, odkup obstoječe
opreme. pomoč pri implementaciji novega
hrbteničnega omrežja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI,d.o.o.Tržaška
c. 116, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 61,578.335
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 81,057.339 SIT, 61,578.335 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 5. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 4 Ob-48526
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 28. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: LCD monitorji 112 kosov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Unistar, d.o.o. Slom-
škova 27-29, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,742.720
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27.128.864 SIT; 16,742.720 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 5. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 53 Ob-48533
1. Naročnik: Osnovna šola n.h. Maksa

Pečarja.
2. Naslov naročnika: Črnuška cesta 9,

1230 Ljubljana-Črnuče, tel. 589-63-12,
faks 589-63-17.

3. Datum izbire: 10. 4. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave: /

(a) Vrsta in količina blaga po sklopih: /
1. Mleko in mlečni izdelki: 16.478 l in

665 kg,
2. Meso in mesni izdelki: 3.515 kg,
3. Perutninsko meso, izdelki iz perutnin-

skega mesa in jajca: 6.200 kg,
4. Ribe in konzervirane ribe: 1.175 kg,
5. Zelenjava in suhe stročnice: 12.615 kg,
6. Sveže in suho sadje: 12.650 kg,
7. Zamrznjena zelenjava in zamrznjeno

sadje: 1.485 kg,
8. Konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje: 1.800 kg,
9. Sadni sokovi in sirupi: 5.650 l,
10. Žita in mlevski izdelki: 1.970 kg,
11. Testenine: 1.350 kg,
12. Zamrznjeni izdelki iz testa: 2.800 kg,
13. Kruh in pečeno pekovsko pecivo:

20.604 kg,
14. Slaščičarski izdelki in keksi: 1.380 kg,
15. Kakavovi izdelki, pudingi, čaji in za-

čimbe: 1.278 kg in 100 l,
16. Splošno prehrambeno blago: 1.680

kg in 1.065 l,
(b) Kraj dobave za vse sklope: Osnovna

šola n.h. Maksa Pečarja, Ljubljana-Črnuče.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ocenjevanje ponudb na pod-
lagi meril: najnižja ponudbena cena, fiksnost
cen in plačilni rok. Izbrane so ponudbe, ki
so prejele največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /.

Za posamezne sklope prehrambenega
blaga so kot najugodnejši izbrani naslednji
ponudniki:

1. Za sklop “Mleko in mlečni izdelki”:
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava.

2. Za sklop “Meso in mesni izdelki”: Mi-
ra Cigut s.p., Žabnica 12, 1357 Notranje
Gorice.

3. Za sklop “Perutninsko meso in izdelki
iz perutninskega mesa”: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva 10, 2250 Ptuj.

4. Za sklop “Ribe in konzervirane ribe”:
Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš.

5. Za sklop “Zelenjava in suhe stročni-
ce”: Agromrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana.

6. Za sklop “Sveže in suho sadje”: Agro-
mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana.

7. Za sklop “Zamrznjena zelenjava in za-
mrznjeno sadje”: Brumec Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš.

8. Za sklop “Konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje”: Rak’s d.o.o., Preser-
je, Pelechova 65, 1235 Radomlje.

9. Za sklop “Sadni sokovi in sirupi”: Impuls
Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin.

10. Za sklop “Žita in mlevski izdelki”: Ži-
to PI d.d., Šmartinska cesta 154, 1529
Ljubljana.

11. Za sklop “Testenine”: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica.

12. Za sklop “Zamrznjeni izdelki iz te-
sta”: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica.

13. Za sklop “Kruh in pečeno pekovsko
pecivo”: Don-Don d.o.o., Metlika, p.o. Stra-
žišče, Laze 16, p.p. 546, 4001 Kranj.
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14. Za sklop “Slaščičarski izdelki in kek-
si”: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škofljica.

15. Za sklop “Kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe”: PS Mercator d.d., Sektor
za eksterno trgovino, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana.

16. Za sklop “Splošno prehrambeno bla-
go”: PS Mercator d.d., Sektor za eksterno
trgovino, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost po sklopih v
SIT: /

1. Sklop: Mleko in mlečni izdelki:
2,802.900 SIT,

2. Sklop: Meso in mesni izdelki:
5,221.800 SIT,

3. Sklop: Perutninsko meso, izdelki iz
perutninskega mesa in jajca: 2,312.776
SIT,

4. Sklop: Ribe in konzervirane ribe:
1,094.040 SIT,

5. Sklop: Zelenjava in suhe stročnice:
1,104.250 SIT,

6. Sklop: Sveže in suho sadje:
2,540.000 SIT,

7. Sklop: Zamrznjena zelenjava in za-
mrznjeno sadje: 372.060 SIT,

8. Sklop: Konzervirana zelenjava in kon-
zervirano sadje: 612.707 SIT,

9. Sklop: Sadni sokovi in sirupi:
1,396.494 SIT,

10. Sklop: Žita in mlevski izdelki:
177.822 SIT,

11. Sklop: Testenine: 549.040,03 SIT,
12. Sklop: Zamrznjeni izdelki iz testa:

1,003.104 SIT,
13. Sklop: Kruh in pečeno pekovsko

pecivo: 5,436.145,44 SIT,
14. Sklop: Slaščičarski izdelki in keksi:

1,078.589,52 SIT,
15. Sklop: Kakavovi izdelki, pudingi, čaji

in začimbe: 1,008.654,97 SIT,
16. Sklop: Splošno prehrambeno bla-

go: 624.797,82 SIT,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudniki so nasto-
pali brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po sklopih v SIT:
1. Sklop: Mleko in mlečni izdelki:

2.802.900 SIT, 2,554.447 SIT,
2. Sklop: Meso in mesni izdelki:

5,221.800 SIT, 4,085.366 SIT,
3. Sklop: Perutninsko meso, izdelki iz

perutninskega mesa in jajca: 2,787.912
SIT, 2,312.776 SIT,

4. Sklop: Ribe in konzervirane ribe:
1,094.040 SIT, 1,023.300 SIT,

5. Sklop: Zelenjava in suhe stročnice:
1,449.430 SIT, 1,104.250 SIT,

6. Sklop: Sveže in suho sadje:
3,202.818 SIT, 2,540.000 SIT,

7. Sklop: Zamrznjena zelenjava in za-
mrznjeno sadje: 456.914,25 SIT,
371.752,20 SIT,

8. Sklop: Konzervirana zelenjava in kon-
zervirano sadje: 755.082,57 SIT,
605.916,17 SIT,

9. Sklop: Sadni sokovi in sirupi:
1,569.999,60 SIT, 1,332.704,23 SIT,

10. Sklop: Žita in mlevski izdelki:
233.869,25 SIT, 177.822 SIT,

11. Sklop: Testenine: 648.866,70 SIT,
549.040,03 SIT,

12. Sklop: Zamrznjeni izdelki iz testa:
1,315.440 SIT, 1,003.104 SIT,

13. Sklop: Kruh in pečeno pekovsko
pecivo: 7,737.740,62 SIT, 4,443.036 SIT,

14. Sklop: Slaščičarski izdelki in keksi:
1,417.500,11 SIT, 1,078.589,52 SIT,

15. Sklop: Kakavovi izdelki, pudingi, čaji
in začimbe: 1,426.032 SIT, 1,008.654,97
SIT,

16. Sklop: Splošno prehrambeno bla-
go: 741.543,45 SIT, 624.797,82 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: ni bila objavljena.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: ni
bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 5. 2001.

Osnovna šola narodnega heroja
Maksa Pečarja

Ob-48538
1. Naročnik: Osnovna šola Center.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 7,

8000 Novo mesto, tel. 07/37-19-000, faks
07/37-19-032.

3. Datum izbire: 15. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
1. meso in mesni izdelki, Seidlova cesta

7, Novo mesto,
2. ribe, Seidlova cesta 7, Novo mesto,
3. jajca, Seidlova cesta 7, Novo mesto,
4. mleko in mlečni izdelki, Seidlova ce-

sta 7, Novo mesto,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki, Seidlova cesta 7, Novo mesto,
6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,

Seidlova cesta 7, Novo mesto,
7. zelenjava in sadje, konzervirano sadje

in zelenjava, Seidlova cesta 7, Novo mesto,
8. razno prehrambeno blago, Seidlova

cesta 7, Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Cvetan, Cvetan Anton, s.p.,

Stari trg 23, 8230 Mokronog,
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Ko-

lodvorska ulica 23, 1330 Kočevje,
– Hočevar Agrotrgovina, d.o.o., Dol.

Težka voda 7b, 8000 Novo mesto;
2. ribe:
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,

8000 Novo mesto,
– Lera Trade, d.d., Rožna dolina c.

VI/36, 1111 Ljubljana,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Mengeš;
3. jajca:
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Ko-

lodvorska ulica 23, 1330 Kočevje,
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,

8000 Novo mesto,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ulica 10,

Novo mesto;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Trženje,

Sevno 11, Novo mesto,

– Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirar-
stvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;

5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki:

– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm Dobrepolje,

– Manja, d.o.o., Trdinova pot 2a, 8330
Metlika,

– Albomma, d.o.o., Grajski trg 14, Žu-
žemberk;

6. brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje,
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,

8000 Novo mesto,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto;
7. zelenjava in sadje, konzervirano sadje

in zelenjava:
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,

8000 Novo mesto,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ulica 10,

8000 Novo mesto,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto;
8. razno prehrambeno blago:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
– meso in mesni izdelki: 5,791.642 SIT,
– ribe: 246.564 SIT,
– jajca: 164.250 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,211.318

SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki: 4,009.341 SIT,
– brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:

606.889 SIT,
– zelenjava in sadje, konzervirano sadje

in zelenjava: 1,796.364 SIT,
– razno prehrambeno blago: 2,607.152

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– meso in mesni izdelki: 6,796.375 SIT,

5,791.642 SIT,
– ribe: 359.220 SIT, 246.564 SIT,
– jajca: 186.150 SIT, 164.250 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,649.863

SIT, 2,211.318 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki: 4,734.920 SIT, 4,009.341 SIT,
– brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi:

677.900 SIT, 606.889 SIT,
– zelenjava in sadje, konzervirano sadje

in zelenjava: 2,724.975 SIT, 1,796.364
SIT,

– razno prehrambeno blago: 2,929.426
SIT, 2,607.152 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 5. 2001.

Osnovna šola Center, Novo mesto
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Št. 921 Ob-48563
1. Naročnik: Srednja prometna šola Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Preradovičeva 33,

2000 Maribor, tel. 02/42-02-213.
3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:ž
I. sklop: živila in prehrambeni izdelki:
1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki,
5. žito, mlevski izdelki,
6. zamrznjena in konzervirana hrana,
7. sadje in zelenjava,
8. razno prehrambeno blago;
II. sklop: ekstra lahko kurilno olje.
Srednja prometna šola Maribor, Prera-

dovičeva 33.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najugodnejša cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
I. sklop: živila in prehrambeni izdelki:
1. meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Maribor,
– MIR, d.d., Gornja Radgona;
2. ribe:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Mengeš;
3. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana;
4. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki:
– Kruh – Pecivo, d.d., Maribor,
– Žito, d.d., Ljubljana;
5. žito, mlevski izdelki:
– Žito, d.d., Ljubljana,
– Petlja, d.o.o., Ptuj,
– Mlinotest, d.d., Ajdovščina;
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Mengeš,
– Žito, d.d., Ljubljana;
7. sadje in zelenjava:
– Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana,
– Mercator SVS, d.d., Ptuj;
8. razno prehrambeno blago:
– Petlja, d.o.o., Ptuj,
– Mercator SVS, d.d., Ptuj,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Maribor;
II. sklop: kurilno olje:
– Horizont, d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop:
1. 9,045.880 SIT in 10,603.116,25 SIT,
2. 294.840 SIT,
3. 1,955.842,50 SIT in 2,171.368 SIT,
4. 2,327.955 SIT in 3,038.610 SIT,
5. 371.758,80 SIT, 623.395 SIT in

373.148,50 SIT,
6. 272.268 SIT in 244.123 SIT,
7. 1,570.366,40 SIT in 1,670.140 SIT,
8. 6,070.134 SIT, 5,928.862,25 SIT;
II. sklop:
1. 10,692.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: živila in prehrambeni izdelki:

1. 11,202.003 SIT in 9,045.880 SIT,
2. 345.740 SIT in 294.840 SIT,
3. 2,558.085 SIT in 661.767,10 SIT,
4. 3,038.610 SIT in 2,327.955 SIT,
5. 699.812 SIT in 371.758,80 SIT,
6. 325.447,20 SIT in 244.123 SIT,
7. 1,670.140 SIT in 1,570.366,40 SIT,
8. 6,070.134 SIT in 181.440 SIT;
II. sklop:
1. 19,560.000 SIT in 18,983.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 16-17 z dne 9. 3.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Srednja prometna šola

Št. B2/01 Ob-48585
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tele-
fon 477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 3. 4. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
številka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: dobava posod za odlaganje ko-
munalnih odpadkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50 točk, plačilni pogoji
20 točk, dobavni rok 10 točk, certifikat za
kakovost 10 točk, kvaliteta posod 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo posod za
odlaganje komunalnih odpadkov velikosti
80 litrov: EXPRUM d.o.o., Blatnica 1, Trzin;
za dobavo posod za odlaganje komunalnih
odpadkov velikosti 120 l in 240 l: SAUB-
ERMACHER SÜD d.o.o., Kidričeva 6, Lena-
rt; za dobavo posod za odlaganje komu-
nalnih odpadkov velikosti 550 l in 770 l:
CONTAINER d.o.o., Bežigrajska 6, Celje.

7. Pogodbena vrednost: dobava posod
velikosti 80 l: 1,889.000 SIT; dobava po-
sod velikosti 120 l: 1,808.275 SIT, dobava
posod velikosti 240 l: 2,689.700 SIT;
dobava posod velikosti 550 l: 21,924.560
SIT, dobava posod velikosti 770 l:
46,269.580 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: dobava posod velikosti 80 litrov:
najvišja cena 2,374.050 SIT, najnižja cena
1,889.000 SIT; dobava posod velikosti
120 l: najvišja cena 2,136.050 SIT, najnižja
cena: 1,808.275 SIT; dobava posod veli-
kosti 240 l: najvišja cena: 2,969.050 SIT,
najnižja cena: 2,689.700 SIT; dobava po-
sod velikosti 550 l: najvišja cena:
25,520.000 SIT, najnižja cena:
21,924.560 SIT; dobava posod velikosti
770 l: najvišja cena: 55,270.000 SIT,
najnižja cena: 46,269.580 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 14-15, z dne 2. 3. 2001, Ob-44380.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 47/1296/2001 Ob-48603
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 4. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava obešalnega materiala in
kompozitnih izolatorjev za DV 110 kBV
DV He Ožbalt - He Fala.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: za dobavo obešalnega materiala:
skupna ponudbena cena 70 %, pozitivne re-
ference proizvajalca za tovrstno opremo na
objektih 110 kV 10%, kompatibilnost obešal-
nega materiala z obstoječimi obešalnimi ma-
teriali 7%, rok dobave opreme 5 %, dokazilo o
preizkusu obešalnega materiala 5%, plačilni
pogoji 3%; za dobavo kompozitnih izolatorjev:
skupna ponudbena cena 70%, pozitivne refe-
rence proizvajalca za ECR steklenih vlaken na
objektih 110 kV 10%, dokazilo o preizkusu
kompozitnih izolatorjev s pripadajočo armatu-
ro 7%, rok dobave opreme 5%, tehnična pre-
dnost kompozitnih izolatorjev z ECR stekleni-
mi vlakni 5%, plačilni pogoji 3%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo obešalnega
materiala: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
1000 Ljubljana; za dobavo kompozitnih izo-
latorjev: Kosič, d.o.o., Vodovnikova 13,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: za dobavo
obešalnega materiala: 11,326.640,46 SIT;
za dobavo kompozitnih izolatorjev:
8,293.693,10 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: za dobavo obešalne-
ga materiala 8,786.453,26: za dobavo
kompozitnih izolatorjev: 8,293.693,10 SIT.

9. Število prejetih ponudb: za dobavo
obešalnega materiala: 2 ponudbi; za doba-
vo kompozitnih izolatorjev: 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: za dobavo obešalnega materiala:
najvišja: 12,253.568,35 SIT, najnižja:
11,326.640,46 SIT; za dobavo kompozit-
nih izolatorjev: najvišja: 8,293.693,10 SIT,
najnižja 7,459.443,60 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 035-6/01-24 Ob-48657
1. Naročnik: Republika Slovenija Uprav-

na enota Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Adamič Lundrovo

nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: potrošni pisarniški in računalniški
material – sklop št. I, sklop št. II in sklop št.
III, kraj – Ljubljana.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost, finan-
čno stanje, reference in način naročanja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop št. I – DZS,
d.d., založništvo in trgovina d.d., Mali trg 6,
Divizija trgovina, Šmartinska 152, hala XII,
Ljubljana, za sklop št. II – MK Birooprema
d.d., Dunajska 121, Ljubljana, za sklop št.
III – DZS, d.d., založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, Divizija trgovina, Šmartinska 152,
hala XII, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za sklop št. I:
21,508.831,99 SIT, za sklop št. II:
8,738.185,86 SIT, za sklop št. III:
53,258.979,15 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: za sklop št. I: 26,499.449,31 SIT,
21,500.831,99 SIT, za sklop št. II:
10,498.008,34 SIT, 8,738.185,86 SIT, za
sklop št. III: 58,286.764,30 SIT,
51,861.403,04 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo z odložnim pogojem, da se
bo le-ta v celoti izvedla le, če bodo zagotov-
ljena proračunska sredstva. Pogodba je
sklenjena za dve leti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Upravna enota Ljubljana

Ob-48658
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-19,
faks 01/588-96-09.

3. Datum izbire: 12. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kompaktne toplotne postaje:
– 10 kom. MKTP 30 kW,
– 50 kom. MKTP 30 kW z bojlerjem 130 l,
– 10 kom. KTP 100 kW.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: GIA-S Industrijska
oprema, d.o.o., Industrijska 5, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,150.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 32,256.000 SIT, 27,150.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 14-15 z dne 2. 3.
2001, Ob-44385.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 16/2001 Ob-48659
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12,

8270 Krško, tel. 07/480-20, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 22. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 12 kpl. dihalni aparat 3M
BA4SCBA, 24 kos. cilinder karbonski
CCY40M, Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije je izbrani ponudnik prejel najvišjo
skupno oceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mežan & Co., d.n.o.,
sliška 7, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 7,044.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,977.720 SIT; 4,725.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 5. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 68/4-5/2001 Ob-48723
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.

3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: laboratorijski material in reagenti:
1. sklop: reagenti za biokemične anali-

ze, kalibratorji, serumi za kontrolo kakovosti
kvalitete, potrošni material za aparat Cobas
Mira plus (Roche), stekleni pribor, barvila in
drugo,

2. sklop: reagenti za biokemične anali-
ze, standardi, potrošni material za Cobas
Mira Plus in plastični pribor,

3. sklop: reagenti, elektrode in material
za eml 100 (Radiometer);

4. sklop: reagenti, elektrode in material
za Nova-1 Old Style (Nova);

5. sklop: reagenti, kontrolna kri in re-
zervni deli za Coutler T540;

6. sklop: reagenti, kontrolna in kalibra-
cijska plazma ter material za Sysmex CA
540;

7. sklop: analiza urina, reagenti za bio-
kemične analize, kalibrator, serumi za kon-
trolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus;

8. sklop: material za vakumski odvzem
krvi;

9. sklop: nastavki za pipete;
10. sklop: PTC-Q (hitri test za določanje

prokalcitonina.
Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, more-
bitne druge ugodnosti.

Razlog za zaključek postopka:
3. sklop: reagenti, elektrode in material

za eml 100 (Radiometer): razpis ni uspel,
ker ni nihče oddal ponudbe za to skupino,

4. sklop: reagenti, elektrode in material
za Nova-1 Old Style (Nova): razpis ni uspel,
ker je samo en ponudnik oddal ponudbo za
to skupino;

5. sklop: reagenti, kontrolna kri in rezer-
vni deli za Coluter T540: razpis ni uspel, ker
je po pregledu ponudb ostala popolna sa-
mo ena ponudba,

9. sklop: nastavki za pipete: razpis ni
uspel, ker je po pregledu ponudb ostala
popolna samo ena ponudba:

10. sklop: PTC-Q (hitri test za določanje
prokalcitonina): razpis ni uspel, ker ni nihče
oddal ponudbe za to skupino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: reagenti za biokemične anali-
ze, kalibratorji, serumi za kontrolo kakovosti
kvalitete, potrošni material za aparat Cobas
Mira plus (Roche), stekleni pribor, barvila in
drugo: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;

2. sklop: reagenti za biokemične anali-
ze, standardi, potrošni material za Cobas
Mira Plus in plastični pribor: Laboratorijska
tehnika Burnik d.o.o., Skaručna 14a, 1217
Vodice;

6. sklop: reagenti, kontrolna in kalibra-
cijska plazma ter material za Sysmex CA
540: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana;

7. sklop: analiza urina, reagenti za bio-
kemične analize, kalibrator, serumi za kon-
trolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus: Adriamed d.o.o., Parmova ulica
53, 1000 Ljubljana;

8. sklop: material za vakumski odvzem
krvi: Medias International, d.o.o., Leskoško-
va c. 9d, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: reagenti za biokemične analize,

kalibratorji, serumi za kontrolo kakovosti kva-
litete, potrošni material za aparat Cobas Mira
plus (Roche), stekleni pribor, barvila in dru-
go: 2,302.500,82 SIT z vključenim DDV;

2. sklop: reagenti za biokemične anal-
ize, standardi, potrošni material za Cobas
Mira Plus in plastični pribor: 508.608,09
SIT z vključenim DDV;

6. sklop: reagenti, kontrolna in kalibra-
cijska plazma ter material za Sysmex CA
540: 1,474.987,46 SIT z vključenim DDV;

7. sklop: analiza urina, reagenti za bio-
kemične analize, kalibrator, serumi za kon-
trolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus: 1,090.424,24 z vključenim DDV;

8. sklop: material za vakumski odvzem
krvi: 2,758.265,74 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: reagenti za biokemične anali-

ze, kalibratorji, serumi za kontrolo kakovosti
kvalitete, potrošni material za aparat Cobas
Mira plus (Roche), stekleni pribor, barvila in
drugo: 2,941.300,36 SIT; 2,302.500,82
SIT z vključenim DDV;

2. sklop: reagenti za biokemične anali-
ze, standardi, potrošni material za Cobas



Stran 2172 / Št. 36-38 / 18. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Mira plus in plastični pribor: 1,016.839,94
SIT, 805.608,09 SIT z vključenim DDV;

6. sklop: reagenti, kontrolna in kalibra-
cijska plazma ter material za Sysmex CA
540: 1,618.936,76 SIT, 1,474.987,46 SIT
z vključenim DDV;

7. sklop: analiza urina, reagenti za bio-
kemične analize, kalibrator, serumi za kon-
trolo kvalitete in potrošni material za Cobas
Mira Plus: 1,225.412,50 SIT,
1,090.424,24 SIT z vključenim DDV;

8. sklop: material za vakumski odvzem
krvi: 30,220.782,33 SIT, 2,758.265,74
SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 11-05-2001 Ob-48728
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec, tel./faks 01/75-42-650.
3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinsko sanitetni in medicinsko
potrošni material, količine vnaprej niso do-
ločljive, kraj dobave je sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, dobav-
ni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

– Profarmakon international, d.o.o., Pre-
radovičeva ul. 20a, Maribor,

– Combic, d.o.o., Podnanos 70, Pod-
nanos,

– Studio 33 Marketing, d.o.o., Brileje-
va 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: količine niso
točno določene, zato je pogodbena vre-
dnost neznana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Zdravstveni dom Logatec

Ob-48731
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje, d.o.o., Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 30. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: smetarsko vozilo z nadgradnjo 18
do 20 m3 za odvoz hišnih, komunalnih
in industrijskih odpadkov v tipskih za-

bojnikih 120 do 1.100 litrov in zabojni-
kov 5 do 7 m3.

Kraj dobave: Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– cena: 70 točk,
– čas dobave: 5 točk,
– garancija: 5 točk,
– prisotnost na slovenskem trgu: 20

točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Tamček M & M, d.o.o.,
Celovška 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,594.100
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ocenjeno po merilih iz razpisne doku-
mentacije.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 5. 2001.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 1 Ob-48253
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija podov PC Ljubl-
jana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kakovost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Possehl, d.o.o. Poče-
hovska ul. 25, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,672.440
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,824.709 SIT; 18,650.203,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 5. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 2260/01 Ob-48478
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Mej vrti 5, 8000

Novo mesto, faks 07/30-21-225, tel.
07/33-24-253.

3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija poslovnega
objekta na Muzejski ulici 5 v Novem me-
stu.

Adaptacija obsega:
a) gradbeno – obrtniška dela;
b) strojne in električne inštalacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena, ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v
razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Begradu, d.d., gradbe-
ništvo – trgovina – inženiring, Novo mesto,
Kočevarjeva 2.

7. Pogodbena vrednost: 28,031.221,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,061.814,35 SIT; 21,698.322,07 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 343-6/01-132 Ob-48587
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

26, 1330 Kočevje, faks 01/895-55-31, tel.
01/895-11-30.

3. Datum izbire: 5. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: redna vzdrževalna dela
na lokalnih in krajevnih cestah na po-
dročju Občine Kočevje za leto 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) ponudbena cena;
b) fiksnost cen za obdobje dvanajstih

mesecev;
c) fiksnost cen za nadaljnje obdobje 12

mesecev;
d) organiziran obrat oziroma izpostava s

sedežem na območju Občine Kočevje.
Sklop a: zaradi pomanjkanja finančnih

sredstev se izvajajo pretežno dela na stroj-
nem obsekovanju in košnji trave (ca. 95%
vseh del v tem sklopu). V tej ponudbi sta CP
Novo mesto, d.d. in Lesdog, d.o.o. cenov-
no enaka, le da CP Novo mesto, d.d. nudi
fiksnost cen za obdobje 2 let.

Sklop b., d., in e. in nadzorna služba v
času trajanja letnega vzdrževanja: najugo-
dnejši ponudnik je CP Novo mesto, d.d.

Sklop c.: glede na cene je najugodnejši
ponudnik Lesdog, d.o.o. Dela se bodo izva-
jala v letu 2001 kot v letu 2002, ker so cene
kljub upoštevanju indeksa IGM ugodnejše
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od ostalih dveh ponudnikov, je najugodnejši
ponudnik za sklop c. Lesdog, d.o.o.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

a) Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska c. 47, Novo mesto:

– sklop a: košnja trave in ročno ter stroj-
no obsekovanje,

– sklop b: ureditev odvodnjavanja, ban-
kin in muld, ter ročno in strojno čiščenje
cevnih prepustov,

– sklop d: krpanje asfaltnih cestišč in
asfaltiranje,

– sklop e: izvajanje zimske službe,
– nadzorna služba v času trajanja letne-

ga vzdrževanja;
b) Lesdog, d.o.o., Cesta v Log 14, Ko-

čevje:
– sklop c: obnova gramoznega sloja, na-

voz materiala, grederiranje in valjanje.
7. Pogodbena vrednost: 56,000.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– košnja trave in ročno ter strojno obse-

kovanje: SCT, d.d., Ljubljana – 1.600 SIT,
CP Novo mesto, d.d. – 900 SIT;

– ureditev odvodnjavanja, bankin, muld
ter ročno in strojno čiščenje cevnih prepu-
stov: Lesdog, d.o.o. – 288.185 SIT, CP
Novo mesto, d.d. – 268.090 SIT;

– obnova gramoznega sloja, navoz ma-
teriala, grederiranje in valjanje: SCT, d.d.
– 30.655 SIT, Lesdog, d.o.o. – 14.450
SIT;

– krpanje asfaltnih cestišč in asfaltiranje:
SCT, d.d. – 241.349 SIT, CP Novo mesto
– 213.407 SIT;

– izvajanje zimske službe: Lesdog,
d.o.o. – 300.928,75 SIT, CP Novo mesto,
d.d. – 50.806,88 SIT;

– nadzorna služba v času trajanja letne-
ga vzdrževanja – cena na mesec: Lesdog,
d.o.o. – 300.000 SIT, CP Novo mesto,
d.d. – 50.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Rebublike Slovenije:
Uradni list RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44622.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 5. 2001.

Občina Kočevje

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 351-03-6/01 Ob-48416
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova 1, 9240

Ljutomer.
3. Datum izbire: 28. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za novogradnjo
Osnovne šole Stročja vas: IP, PGD, PZI,
PZR.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Domus projekt Baler,
s.p., Prešernova 7, 9240 Ljutomer.

7. Pogodbena vrednost: 3,808.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,971.000 SIT, 3,808.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 5. 2001.

Občina Ljutomer

Št. 993/2001 Ob-48441
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,

1000 Ljubljana, 01/478-26-00, faks
01/251-23-12.

3. Datum izbire: podpis pogodbe 25. 4.
2001.

6. Vrsta in obseg storitev: priprava in
izvedba osrednje državne počastitve ob
Dnevu upora proti okupatorju, dne 26.
aprila 2001 v Gallusovi dvorani Cankar-
jevega doma.

4. Merila  za  dodelitev  naročila  in
utemeljitev  izbire:  javno  naročilo  je  bilo
oddano  po  postopku  s  pogajanji  brez
predhodne  objave  (druga  alinea  prvega
odstavka 20. člena ZJN-1 in priloga 1B,
tč. 26).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cankarjev dom, Ljublja-
na, Prešernova 10.

7. Pogodbena vrednost: 8,529.435 SIT
(z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 5. 2001.

Urad vlade za informiranje

Št. 7 Ob-48527
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sodelova-

nje pri “Izjava o varnosti z oceno tve-
ganja”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ni izbral nobene ponudbe,
po opravljeni analizi je ostala samo ena
pravilna ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,900.000 SIT; 2,394.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 5. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. DI-0309-5/7-01 Ob-48583
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-

stveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, 01/307-73-24, mar-
jan.suselj@zzzs.si.

3. Datum izbire: 28. marec 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgrad-

nja programske opreme samopostrež-
nih terminalov in transakcijsko-komu-
nikacijskega strežnika. Nadgradnja bo
imetnikom kartice zdravstvenega zavro-
vanja omogočala storitev naročanja kon-
vencijskih potrdil na samopostrežnih ter-
minalih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije je kot naročnik na podlagi
izvedenega javnega razpisa za izbiro doba-
viteljev blaga in storitev, potrebnih za uved-
bo sistema kartice zdravstvenega zavarova-
nja v Sloveniji (Ur. l. RS, št. 72/98), za
dobavo samopostrežnih terminalov in tran-
sakcijskih strežnikov ter njihovo integracijo
v omrežje samopostrežnih terminalov za si-
stem kartice zdravstvenega zavarovanja iz-
bral podjetje Siemens d.o.o. Siemens d.o.o
je sočasno z izgradnjo omrežja s svojimi
podizvajalci izdelal tudi potrebno program-
sko opremo za delovanje samopostrežnih
terminalov in transakcijsko-komunikacijske-
ga strežnika. Ker gre v konkretnem primeru
javnega naročila za primer, ko je v smislu
2. točke prvega odstavka 97. člena Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1, Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00) mogoče oddati javno na-
ročilo v postopku s pogajanji brez predho-
dne objave, je naročnik oddal javno naroči-
lo podjetju Siemens d.o.o. v postopku s
pogajanji.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunaj-
ska 22, SI-1511 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 7,192.800 SIT brez DDV oziro-
ma 8,559.432 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. maj 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. S2/01 Ob-48584
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,

1000 Ljubljana, telefaks 477-97-13, tele-
fon 477-96-00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 3. 4. 2001 ob 9. uri.

4. Vrsta in obseg storitev: sanacija
črnih odlagališč.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena - 50 točk, plačilni
pogoji - 20 točk, reference - 10 točk, po-
pust pri količinah nad 500 m3 - 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IGA d.o.o., Šmartinska
32, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost del znaša 980 SIT za m3.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba: 2.679,88 SIT za
m3; najnižja ponudba: 900 SIT za m3.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44381.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 5. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 467/5772 Ob-48586
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

trarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško (tel.
07/48-02-000; faks 07/49-21-528).

3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be – 26. 4. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: storitev dvi-
ga vzorca iz reaktorske posode v NE
Krško, prevoz radioaktivnega testnega
vzorca od lokacije NE Krško do labora-
torija dobavitelja, test in analize testne-
ga vzorca reaktorske posode.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: natančna merila za dodeli-
tev naročila so bila navedena v razpisni do-

kumentaciji (tehnični kriteriji, komercialni kri-
teriji, ponudnikove reference in licenca).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Westinghouse Electric
Europe (WEE), Boulevard Paepsem 20,
B-1070 Brussels, Belgija.

7. Pogodbena vrednost:
49,531.747,90 SIT (233.500 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,244.590 SIT (350.000 EUR),
49,531.747,90 SIT (233.500 EUR).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 5. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1/01 Ob-48667
1. Naročnik: Sklad Republike Slovenije

za sukcesijo.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 20. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: revizija bilan-

ce na dan 31. 12. 2000 Kreditne banke
Maribor, d.d., Ljubljana, (KBM), Ljubljan-
ske banke, d.d., Ljubljana (LB) in LB -
Glavne podružnice Zagreb (LB-GP).

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: rok plačila; nižja cena. Utemelji-
tev za izbiro: izbrana je bila ponudba z nižjo
ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PricewaterhouseCoopers,
d.d., Ljubljana, Parmova 53.

7. Pogodbena vrednost: 4,953.970 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec nima podiz-
vajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,847.608 SIT, 4,953.970 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odpošiljatve zahteve za obja-
vo: 11. 5. 2001.

Sklad RS za sukcesijo

Ob-48734
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje

vodomerov – sklic na prilogo I A – storitev
pod 1. točko storitve: vzdrževanja in popra-
vila v ocenjeni letni vrednosti naročila
8,000.000 SIT.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena ne bo odsto-

pala več kot 10% navzgor od povprečne
cene ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Boštjan Podrepšek, s.p., Valjavčeva 1,
3000 Celje,

– Jordan, d.o.o., Draga 1, 8220 Šmar-
ješke Toplice.

7. Pogodbena vrednost:
– Boštjan Podrepšek, s.p.: 10,150.250

SIT,
– Jordan, d.o.o.: 11,182.344 SIT.
Količine  vodomerov,  ki  jih  bo  naroč-

nik dal servisirati so okvirne in se naročnik
z njimi ne obvezuje, da bo dal servisirati
celotno količino vodomerov po predra-
čunu.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,182.344 SIT, 10,150.250 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44776.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Ob-48736
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija,

javno  podjetje,  d.o.o.,  Lava 2a,  3000
Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

3. Datum izbire: 21. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nabava to-

vornega vozila z dvigalom in tristranskim
kiperjem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 85%, plačilni pogoji
10% in dobavni rok 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Man Gospodarska vozila
Slovenije, d.o.o., Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,465.936
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:

– Bijol, d.o.o., Livarska cesta 17, 2367
Vuzenica: 2,017.000 SIT,

– TTN Cerknica, d.d., Podskrajnik 17,
1380 Cerknica: 2,160.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,301.222 SIT, 15,465.936 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43757.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 5. 2001.

Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje
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Javni razpisi

Št. 403-035/2001 Ob-48607
Na podlagi Odloka o proračunu Občine

Ajdovščina za leto 2001 (Uradni list RS, št.
21/01) ter Pravilnika o dodeljevanju sred-
stev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Ura-
dni list RS, št. 73/00, 91/00 ter 33/01; v
nadaljevanju: pravilnik), Občina Ajdovščina
objavlja

javni razpis
za dodeljevanje sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Ajdovščina

za leto 2001
I. Na javni razpis se lahko prijavijo:
a) fizične in pravne osebe, ki opravljajo

kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da leži-
jo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije,
ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za
dodeljevanje sredstev po tem razpisu, na
območju Občine Ajdovščina.

Upravičenci morajo izpolnjevati vsaj dva
od naslednjih splošnih pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva,

– kmetija je aktivna (za aktivno kmetijo
se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha
kmetijskih obdelovalnih zemljišč ter mlade-
ga gospodarja ali nosilca kmetije – starost
do 35 let),

– kmetijsko gospodarstvo je aktivno (po-
zitivno poslovanje v predhodnem letu),

– vlaganja v investicijo so perspektivna in
– kmetijsko gospodarstvo usposablja

opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
b) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo

kmetijsko dejavnost iz Občine Ajdovščina,
društva oziroma združenja s področja kme-
tijstva, s sedežem in območjem delovanja v
Občini Ajdovščina ter morebitni drugi prosil-
ci, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja
podeželja, povezanega z razvojem kmetij-
stva.

II. Ime in sedež uporabnika: Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

III. Sredstva v nepovratni obliki se dode-
ljujejo za spodaj navedene namene, po na-
vedenih pogojih in kriterijih, ob izpolnjeva-
nju splošnih pogojev iz točke I.a) tega razpi-
sa, v skupni višini 15 mio SIT, za dela izve-
dena v sezoni 2000/2001:

a) Obnova vinogradov in matičnjakov:
– najmanjša površina obstoječih vinogra-

dov in matičnjakov na kmetijskem gospo-
darstvu je najmanj 0,5 ha,

– najmanjša letna obnova vinograda
0,1 ha,

– najmanjša letna obnova matičnjaka
0,3 ha,

– najmanjše število cepljenk je 3000
kom/ha bruto površine,

– sadijo se lahko le priporočene in do-
voljene sorte za območje Vipavske doline,

– sredstev za obnovo vinogradov in ma-
tičnjakov na površinah, ki so po katastrskih
podatkih njiva ter ležijo v območju meliora-
cij in komasacij, se ne dodeli.

Višina sredstev je odvisna od naklona
zemljišča pred obnovo in znaša:

naklon zemljišča 0–20% 21–40% 41–60% nad 61%
višina sredstev 200.000 SIT/ha + 25% + 50% + 100%

b) Obnova sadovnjakov:
– najmanjša  površina  obstoječih  sa-

dovnjakov  na  kmetijskem  gospodarstvu
je  0,6 ha  za  nasade  breskev,  jablan  in
hrušk  ter  0,2 ha  za  nasade  ostalih
sadnih vrst,

– najmanjša letna obnova je 0,1 ha na-
sada ne glede na sadno vrsto,

– pri prvem sajenju nasada na kmetij-
skem gospodarstvu velja, da je najmanjša

letna obnova za nasade breskev, jablan in
hrušk 0,6 ha oziroma za nasade ostalih sa-
dnih vrst 0,2 ha,

– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-
ških standardih in priporočilih,

– sadi se le sorte, ki so priporočene za
pridelavo v Sloveniji in so uvrščene v sadni
izbor za Slovenijo.

Višina sredstev je odvisna od naklona
zemljišča pred obnovo in znaša:

naklon zemljišča 0–20% 21–40% 41–60% nad 61%
višina sredstev 200.000 SIT/ha + 25% + 50% + 100%

c) Agromelioracija travnikov in urejanje
pašnikov:

– najmanjša površina obstoječih travni-
kov in pašnikov na kmetijskem gospodar-
stvu je 2 ha,

– najmanjša letna agromelioracija travni-
ka oziroma ureditev pašnika na kmetijskem
gospodarstvu je 1 ha,

– živinoreja je dejavnost kmetijskega go-
spodarstva,

– dela so izvedena v skladu s sodobnimi
tehnološkimi navodili,

– za urejene površine je zagotovljeno ko-
riščenje po normativu najmanj 0,5 GVŽ/ha
in največ 2 GVŽ / ha,

– Izdelan je popis potrebnih del.
Višina sredstev znaša:
– za travnike 50.000 SIT/ha,
– za pašnike 50.000 SIT/ha.
d) Investicije v vrtnarstvu
(Nakup je opravljen po 21. 9. 2000)
Nakup novega rastlinjaka:
– najmanjša površina novega rastlinjaka

je 200 m2, oziroma v primeru dogradnje
100 m2,

– izdelan je program trženja pridelkov.
Nakup mreže proti toči in slani:
– najmanjša površina mreže je 3.000 m2,
– izdelan mora biti program trženja pri-

delkov.
Nakup specialne mehanizacije in opre-

me za vrtnarstvo:
– za kupljeno opremo in mehanizacijo je

zagotovljeno koriščenje po naslednjem kri-
teriju: za površine rastlinjaka najmanj
200 m2, oziroma za zunanje površine naj-
manj 3.000 m2,

– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti

opreme oziroma mehanizacije.
e) Urejanje nasadov jagodičevja
(Nakup je opravljen po 21. 9. 2000).
– najmanjše število posajenih sadik je

5.000 kosov,
– sadi se le priporočene in dovoljene

sorte za Slovenijo,
– nasad je urejen po sodobnih tehnolo-

ških priporočilih,
– izdelan je program trženja pridelkov.
Višina sredstev znaša 30% vrednosti

sadik.
f) Nakup kmetijskih zemljišč
(Prodajna pogodba je sklenjena po

21. 9. 2000).
– kmetijsko gospodarstvo ima obdelana

vsa svoja obdelovalna kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče je večje

od 0,3 ha ali predstavlja zaokrožitev oziro-
ma povečanje obdelovalnega kosa zemlji-
šča istega lastnika nad skupno površino
0,3 ha,

– kupljeno zemljišče se uporablja za in-
tenzivno kmetijsko pridelavo, oziroma se na
njem že izvajajo agromelioracijska dela.

Višina sredstev znaša 30% vrednosti ku-
pnine, oziroma največ 535.000 SIT/ha.

g) Investicije v živinoreji, povezane z no-
vogradnjo ali adaptacijo objektov:

– vselitev dodatnih živali na dodatno
zgrajenih stojiščih pri novogradnjah in adap-
tacijah hlevov,

– pravnomočno dovoljenje za gradnjo,
pridobljeno v letu 2000 ali 2001,

– normativi so naslednji:

Govedoreja – novogradnje hlevov

Kategorija živali Območje Najmanjše št. živali Sredstva na žival

krave: Dolina 10 živali 74.900 SIT/žival
z omejenimi možnostmi 5 živali

pitanci in krave dojilje: Dolina 40 živali 42.800 SIT/žival
z omejenimi možnostmi 15 živali

Govedoreja – adaptacije hlevov
Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

krave: 3 živali 42.800 sit/ žival
pitanci in krave dojilje 8 živali 26.750 sit /žival

Drobnica – novogradnje hlevov
Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

mlečna pasma 20 živali 10.700 SIT/žival
mesna pasma 50 živali 10.700 SIT/žival
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Drobnica – adaptacije hlevov
Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival

mlečna pasma 10 živali 5.350 SIT /žival
mesna pasma 10 živali 5.350 SIT /žival

Prašičereja – novogradnje hlevov
Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival
Plemenske svinje 10 živali 32.100 SIT/žival
Pitanci 40 živali 18.300 SIT/žival

Prašičereja – adaptacija hlevov
Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival
Plemenske svinje 2 živali 16.050 SIT/žival
Pitanci 20 živali 10.000 SIT/žival

Konjereja (v okviru kmetije) – novogradnje hlevov
Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival
konji, kobile 2 živali 74.900 SIT/žival

Konjereja (v okviru kmetije) – adaptacije hlevov
Kategorija živali Najmanjše št. živali Sredstva na žival
konji, kobile 1 žival 37.450 SIT/žival

h) Nakup opreme namakalnih sistemov
(Nakup je opravljen po 21. 9. 2000)
– najmanjša površina namakalnega siste-

ma 3.000 m2,
– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vi-

ra v primeru, da izvedba namakalnega siste-
ma ne predstavlja posega v prostor,

– dovoljenje za izvedbo namakalnega si-
stema v primeru, da izvedba namakalnega
sistema predstavlja poseg v prostor.

Višina sredstev znaša 30% vrednosti ku-
pljene opreme.

i) Nakup plemenske živine, kupljene na
sejmih in v vzrejnih centrih

(Nakup je opravljen po 21. 9. 2000)
Za plemenske krave, breje telice in bike:
– plemenske krave so vključene v A –

kontrolo prireje mleka ali mesa in so potom-
ke krav iz A – kontrole ali matične mesne
črede,

– plemenski biki so licencirani s strani
selekcijske službe,

– vse živali so oštevilčene skladno s Pra-
vilnikom o vodenju rodovništva, ugotavljanju
proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske
vrednosti in priznavanju plemenjakov (Ura-
dni list SRS, št. 21/81) ali skladni z Odred-
bo o označevanju domačih živali v prometu
(Uradni list RS, št. 38/94, 47/94 in 86/99).

Višina sredstev je 15.000 SIT/žival.
Za plemenske ovce in koze oziroma ov-

ne in kozle:
– plemenske ovce in koze oziroma ovni

in kozli izhajajo iz kontroliranih tropov,
– plemenski ovni oziroma kozli so licen-

cirani,
– vse živali so oštevilčene skladno s Pra-

vilnikom o vodenju rodovništva, ugotavljanju
proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske
vrednosti in priznavanju plemenjakov (Ura-
dni list SRS, št. 21/81) ali skladni z Odred-
bo o označevanju domačih živali v prometu
(Uradni list RS, št. 38/94, 47/94 in 86/99).

Višina sredstev je 2.000 SIT/žival.
j) Spodbujanje ekološkega kmetovanja:
– prosilec je vključen v združenje ali

društvo, ki združuje ekološke kmetovalce,
– kmetijsko gospodarstvo je vključeno

v kontrolo vsaj še tri leta od prejema pod-
pore.

Višina sredstev znaša 100% vrednosti
stroška kontrole kmetijskega gospodarstva.

k) Spodbujanje premeščanja živinorej-
skih kmetij iz mestnih jeder:

– pri preselitvi živinorejske dejavnosti, se
stalež živali ne zmanjša,

– živinorejska dejavnost na stari lokaciji
je prekinjena.

Višina sredstev znaša 10% vrednosti in-
vesticije oziroma največ 1,5 mio SIT.

l) Spodbujanje adaptacij malih hlevov:
– stalež živali se ne zmanjša,
– sredstev za urejanje hlevov s sistemom

izplakovanja se ne dodeli.
Višina sredstev znaša 20.000 SIT na po-

samezno stojišče za kravo oziroma 15.000
SIT na posamezno stojišče za bika. Višina
dodeljenih sredstev je sorazmerna obsegu
adaptacije hleva.

m) Spodbujanje urejanja starih, obstoje-
čih gnojišč:

– pravnomočno dovoljenje za gradnjo
pridobljeno v letih 2000 ali 2001,

– pozitivno mnenje krajevne skupnosti o
predvideni sanaciji,

– ureditev je skladna s predpisi o gradi-
tvi tovrstnih objektov,

– sredstev za izgradnjo gnojišč, predvi-
denih z gradbenim dovoljenjem v okviru grad-
nje živinorejskega objekta se ne dodeli.

Višina sredstev znaša 2.000 SIT/m2 gno-
jišča.

Vlogo za posamezno subvencijo se vla-
ga na posebnem obrazcu, ki se dobi na
sedežu Kmetijske svetovalne službe (v na-
daljevanju: KSS), Goriška cesta 23b, Ajdov-
ščina ali v tajništvu Občine Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6a, v Ajdovščini.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potr-

dilo matičnega urada o stalnem prebivališču
ali fotokopija osebne izkaznice z obeh stra-
ni), (tč. a do m),

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (tč. a do m),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (tč. a do m),

– dokazilo o tem, da kmetijsko gospodar-
stvo posluje pozitivno v predhodnem letu (bi-
lanca stanja in uspeha za pravne osebe, dav-
čna napoved za samostojne podjetnike) – tč.
a do m,

– izjavo o nosilcu kmetijske dejavnosti in
o lastniku kmetije oziroma kmetijskega go-
spodarstva (tč. a do m),

– originalna kopija katastrskega načrta s
šifrirano parcelo oziroma delom parcele, ki
je predmet zahtevka (tč. a do g ter k do m),

– izpis iz katastra (posestni list ali podat-
ke o parceli) (tč. a do f),

– zemljiškoknjižni izpisek (ki ne sme biti
starejši od 6 mesecev) za parcele, ki so pred-
met zahtevka (tč. a do g ter k do m),

– zakupna pogodba za parcele, ki niso v
lasti vlagatelja, tudi v primeru solastništva. V
primeru, da je solastnik zakonski partner,
zadostuje pisno soglasje. Zakupna pogodba
mora biti sklenjena za obdobje najmanj 10
let (tč. a do g ter k do m),

– pisno soglasje solastnika ali zakupoda-
jalca za izvedbo agromelioracije, obnovo na-
sadov oziroma ureditev pašnika če zemljišče
ni v lasti prosilca, tudi v primeru ožjega so-
rodstvenega razmerja (tč. a do e),

– mnenje KSS o upravičenosti naložbe
oziroma izvedbe. (tč. a do m),

– mnenje Krajevne skupnosti o predvide-
ni sanaciji (tč.m),

– overjena kupna pogodba v primeru na-
kupa kmetijskih zemljišč (original na vpogled),
(tč. f),

– računi  za  sadilni  material  (tč a, b, d in
e),

– računi za nakup opreme, mehanizacije
oziroma nakup plemenske živine (tč. d, h in
i),

– odločba Upravne enote o licenciranosti
plemenjakov (tč. i),

– račun o plačilu stroška nadzora ekolo-
škega kmetovanja kmetijskega gospodarstva
(tč. j),

– dovoljenje zavoda za gozdove za pose-
ge na površinah, ki so po katastrski kulturi
opredeljene kot gozd (tč. a do e),

– ustrezno potrjeno dovoljene za gradnjo
(tč. d, g, l in m), pridobljeno v letu 2000 ali
2001 ter dostavljeno do najkasneje 19. 10.
2001,

– ustrezno potrjeno dovoljene za gradnjo
(tč. k),

– dokaz o priglasitvi del oziroma lokacij-
sko dovoljenje, če gre za poseg v prostor
(tč. a do e ter h),

– izjava Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena presoja vplivov na okolje, če
agromelioracija, obnova oziroma ureditev po-
meni poseg v prostor in se opravlja na povr-
šini 4 ha in več (tč. a do e),

– dokazilo o članstvu v društvu ali
združenju, ki združuje ekološke kmetovalce
(tč. j),

– dovoljenje za izkoriščenje vodnega vira
v primeru, da izvedba namakalnega sistema
ne predstavlja posega v prostor (tč. h),

– dovoljenje za izvedbo namakalnega si-
stema v primeru, da izvedba namakalnega
sistema predstavlja poseg v prostor (tč. h),

– odločba upravne enote o prijavi obnove
vinogradov in vpisu v register pridelovalcev
grozdja in vina (tč. a).

Agromelioracija, obnova oziroma uredi-
tev ne sme biti v nasprotju z občinskim pla-
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nom, oziroma mora biti v skladu s prostor-
skim planom (če gre za poseg v prostor),
zato bo Občina Ajdovščina pri vseh vlogah
preverila ta pogoj in v primeru neizpolnjeva-
nja zavrnila vlogo.

Sredstva po vseh zgoraj naštetih name-
nih se izplačajo skladno z drugim in tretjim
odstavkom 4. člena pravilnika.

IV. Sredstva za subvencioniranje obrestne
mere pri kreditiranju, se dodeljuje za spodaj
navedene namene, po navedenih pogojih in
kriterijih, ob izpolnjevanju splošnih pogojev
iz točke I.a) tega razpisa, v skupni višini 9
mio SIT:

a) Investicije v povečevanje prireje mleka
in mesa na kmetijskih gospodarstvih:

– za novogradnje in adaptacije hlevov za
govedo, drobnico in konje, kjer je vrednost
investicije najmanj 2 mio SIT,

– za hlevsko in dvoriščno opremo (linije
molže, linije spravila krme, namakalni sistemi
in drugo),

– za novogradnje prašičjih objektov, kom-
binirano z najmanj 10 plemenskimi svinjami
in vzrejo mladičev,

– za novogradnje drugih živinorejskih ob-
jektov minimalnega obsega, najmanj za šte-
vilo živali, ki je opredeljeno za dodelitev pod-
por pri novogradnjah, skladno s točko III.g.
tega razpisa,

– za nakup osnovne črede v živinoreji.
b) Investicije v posodabljanje strojnega

parka na kmetijskih gospodarstvih:
– za nakup sodobnih kmetijskih traktor-

jev s štirikolesnim pogonom in varnostno ka-
bino,

– za nakup sodobnih kmetijskih strojev v
poljedelstvu, travništvu, trajnih nasadih in vrt-
narstvu,

– za nakup sodobne dvoriščne mehani-
zacije,

– za nakup opreme in strojnih linij za pre-
delavo in dodelavo kmetijskih pridelkov na
domu.

c) Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih:

– za investicije v posodabljanje in pove-
čevanje zmogljivosti stacionarnega in izletni-
škega turizma na kmetijah,

– za investicije v posodabljanje in novo-
gradnje kleti in objektov, povezanih s proda-
jo in promocijo vin,

– za investicije v skladiščne in hladilne
kapacitete za skladiščenje sadja in zelenja-
ve,

– za investicije v objekte za predelavo
mleka, mesa in sadja na kmetijskih gospo-
darstvih,

– za investicije v sušilnice za mesne izdel-
ke in sadje.

d) Nakup kmetijskih zemljišč:
– kmetijsko gospodarstvo ima obdelana

vsa svoja kmetijska zemljišča,
– kupljeno kmetijsko zemljišče predstav-

lja povečanje površine obdelovalnih kmetij-
skih zemljišč kmetijskega gospodarstva,

– kupljeno kmetijsko zemljišče se bo upo-
rabljalo za intenzivno kmetijsko pridelavo ozi-
roma agromelioracijo, obnovo ali ureditev,

– kreditna pogodba z banko se sklene ob
predložitvi overjene pogodbe o nakupu kme-
tijskega zemljišča.

Splošni pogoji:
– obrestna mera za najete kredite je

T+0%,
– kredit se dodeli lahko največ do višine

60% vrednosti investicije,

– maksimalna možna višina kreditnih
sredstev na posameznega vlagatelja je 10
mio SIT,

– doba vračila do višine kredita 1,5 mio
SIT je 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do
5 mio SIT je 5 let, nad 5 mio SIT pa je doba
vračanja 10 let,

– jamstvo za vračilo kredita je zavarova-
nje oziroma hipoteka, do višine 1 mio SIT je
možnost zavarovanja s poroki (v skladu s
pogoji banke),

– enoletni moratorij odplačevanja kredita
velja za kredite višje od 3 mio SIT z dobo
odplačevanja daljšo od 5 let, v tem obdobju
se kreditojemalcem subvencionira celotna
obrestna mera,

– doba odplačevanja za nakup premičnin
(kmetijska oprema in mehanizacija), je naj-
več 5 let, za nakup oziroma izgradnjo nepre-
mičnin (stavbe, zemljišča), pa 10 let,

– dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v
letih 2000 in 2001.

Vlogo za posamezen namen se vlaga na
posebnem obrazcu, ki se dobi v tajništvu
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, v Aj-
dovščini, ali na sedežu KSS, Goriška cesta
23b, Ajdovščina.

Vlogi mora biti priloženo:
– izpolnjen obrazec vloge (za vsak na-

men svoja vloga),
– dokazilo o stalnem prebivališču (potrdi-

lo matičnega urada o stalnem prebivališču ali
fotokopija osebne izkaznice z obeh strani) –
tč. a do d,

– registracijske listine družbe za poslov-
ne subjekte (tč. a do d),

– fotokopija delavske knjižice za fizične
osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zava-
rovane iz kmetijstva (tč. a do d),

– dokazilo o tem, da kmetijsko gospodar-
stvo posluje pozitivno v predhodnem letu (bi-
lanca stanja in uspeha za pravne osebe, dav-
čna napoved za samostojne podjetnike) – tč.
a do d,

– izjavo o nosilcu kmetijske dejavnosti in
o lastniku kmetije oziroma kmetijskega go-
spodarstva (tč. a do d),

– opis investicije in strokovno mnenje
KSS (za kredite do vrednosti vključno 8 mio
SIT), (tč. a in c),

– poslovni načrt investicije s finančno kon-
strukcijo in strokovnim mnenjem KSS (za kre-
dite višje od 8 mio SIT), (tč. a in c),

– finančna konstrukcija z dokazilom o
upravičenosti investicije ter mnenjem KSS
(tč. b),

– strokovno mnenje KSS o nakupu kme-
tijskega zemljišča (tč. d),

– ustrezno potrjeno dovoljenje za gradnjo
(tč. a in c), pridobljeno v letih 2000 ali 2001
ter dostavljeno do najkasneje 19. 10. 2001,

– predračun oziroma račun (tč a, b in c),
– predpogodba oziroma overjena kupna

pogodba v primeru nakupa kmetijskih zem-
ljišč, ki je sklenjena po 21. 9. 2000 (original
na vpogled),

– izdelan program trženja proizvodov in
Izjavo o zagotovitvi lastne surovine za izvaja-
nje dopolnilne dejavnosti (tč. c).

V. Sredstva za sofinanciranje namenov s
področja pospeševanja razvoja podeželja,
povezanih z razvojem kmetijstva, ob izpol-
njevanju pogojev iz I.b) točke tega razpisa,
v okvirni višini 1 mio SIT, do porabe sred-
stev.

Sredstva se dodeljujejo v nepovratni obli-
ki za razne namene, povezane s področjem

pospeševanja razvoja podeželja z vidika raz-
voja kmetijstva, in sicer je to: sofinanciranje
dejavnosti društev oziroma združenj, sofinan-
ciranje strokovnih prireditev, sofinanciranje
raznih oblik strokovnega izobraževanja in sto-
ritev za potrebe kmetijstva in podobno.

Vloga mora biti podana v pisni obliki z
naslednjimi prilogami:

– za združenje ali društvo, se priloži statut
pravne osebe oziroma v primeru drugih prav-
nih oseb potrdilo o registraciji pravne osebe,

– poročilo o delovanju društva, združenja
oziroma druge pravne osebe v preteklem
letu ter načrti za naslednje leto,

– za fizične osebe se priloži dokazilo o
stalnem prebivališču (potrdilo matičnega ura-
da o stalnem prebivališču ali fotokopijo ose-
bne izkaznice z obeh strani),

– utemeljitev projekta s točno opredelitvi-
jo rezultatov,

– izjava o prejetih sredstvih v letu 2000.
Prejemniki sredstev za namene so po za-

ključeni naložbi oziroma projektu dolžni Ob-
čini Ajdovščina posredovati poročilo, iz kate-
rega morajo biti vidni rezultati in njihova reali-
zacija v primerjavi s pričakovanimi rezultati.

VI. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:

– za namene iz sklopa A): 31. 12. 2001,
– za sredstva iz sklopa B): 31. 12. 2001,
– za sredstva iz sklopa C): 31. 12. 2001.
VII. Rok v katerem morajo biti predložene

vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu in
opremljenost ovitka: vloge za namene iz toč-
ke III. in IV. tega razpisa morajo biti predlože-
ne na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6/a, Ajdovščina, osebno ali priporoče-
no po pošti do najkasneje 15. 6. 2001 v
zapečatenem ovitku, označenem z: “Ne od-
piraj – Prijava na razpis kmetijstva“, z označi-
tvijo namena, za katerega prosilec kandidira.

Vloge za namene iz točke V. tega razpisa
morajo biti predložene na naslov Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina,
osebno ali priporočeno po pošti v zapečate-
nem ovitku, označenem s: “Prijava na razpis
kmetijstva – Sredstva za namene točke V.“.
Rok za oddajo vlog ni predpisan.

VIII. Datum odpiranja vlog in rok, v kate-
rem bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa:
vloge za namene iz točke III. in IV. bo stro-
kovna komisija odpirala 18. 6. 2001 na se-
dežu Občine Ajdovščina, prosilci bodo o izi-
du razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh
od dneva odpiranja vlog.

IX. Vloge za namene iz točke V. se odpira
ob prispetju in obravnava na prvi naslednji
seji Komisije za pripravo predloga investicij v
kmetijstvu. Prosilci bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh od dneva
obravnave vlog.

X. Prosilci morajo k vlogi priložiti vso z
razpisom zahtevano dokumentacijo, komisi-
ja pa lahko zahteva dostavitev dodatne doku-
mentacije.

XI. Občina Ajdovščina bo dodeljevala
sredstva po tem razpisu skladno z določili
pravilnika, z upoštevanjem izpolnjevanja pre-
dnostnih kriterijev za namene točke III. in IV.
tega razpisa v primeru, da bo višina razpolo-
žljivih sredstev nižja od višine zaprošenih
sredstev.

XII. Prejemniki sredstev bodo na podlagi
sklepa o dodelitvi sredstev sklenili pogodbo
z Občino Ajdovščina. S to pogodbo bo na-
tančneje urejen način in pogoji koriščenja
sredstev ter izplačilo sredstev.

Občina Ajdovščina
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Št. 008/01 Ob-48646

Javni razpis
za gradbena dela centralna čistilna
naprava za odpadne vode Celje –

glavni zbiralnik
Slovenija

1. Številka objave: EUROPE
AID/112483/D/W/SI.

2. Postopek: mednarodni razpis brez
omejitev.

3. Program: ISPA.
4. Financiranje: 2000/SI/16/P/PE/001.
5. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija.
Pogodba
6. Opis projekta
Glavni zbiralnik bo potekal med levim

bregom reke Savinje in železniško progo
Zidani most–Šentilj in bo povezal primarni
kanalizacijski sistem občine s centralno či-
stilno napravo, ki bo dokončana leta 2003.
Projekt Centralna čistilna naprava za odpa-
dne vode Celje – Glavni zbiralnik obsega
izkop kanala in izgradnjo cevovoda v dolži-
ni 3,4 km.

7. Število in nazivi posameznih sklopov
En sklop: naprava za čiščenje odpa-

dnih voda Celje – glavni zbiralnik, št.
2000/SI/16/P/PE/001/2.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
8. Primernost in pravilo izvora
Na razpisu lahko enakopravno sodelu-

jejo fizične in pravne osebe (posamezno
ali na podlagi skupnega nastopa – joint
venture/konzorcij) iz držav članic Evrop-
ske Unije ter držav in območij ki jih pokriva
in/ali določa Predpis ali posebna določila,
ki se uporabljajo za ISPA program, iz kate-
rega bo pogodba financirana. Vse blago ki
bo dobavljeno v okviru pogodbe mora izvi-
rati iz teh držav.

9. Osnove za izločitev
Ponudniki morajo predložiti izjavo, da

niso v enem od postopkov ali stanj, nave-
denem v Priročniku za pogodbe z zunanjimi
partnerji, odstavek 2.3 (na voljo na
naslednjem spletnem naslovu: http://eu-
r o p a . e u . i n t / c o m m / e u r o p e a i d / i n -
dex_en.htm).

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s povezanimi po-

djetji, drugimi člani, ki sodelujejo na
podlagi skupnega nastopa – joint ven-
ture/konzorcij in podizvajalci) lahko
predložijo samo eno ponudbo za predpi-
sani sklop. Delne ponudbe za predpisani
sklop se ne bodo upoštevale. Ponudniki
lahko k svoji osnovni ponudbi za dela, kot
so določena v razpisni dokumentaciji,
predložijo tudi variantno rešitev za pred-
pisani sklop.

11. Garancija za resnost ponudbe
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo

predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku najmanj 3% ponudbene cene brez
davkov, v EUR. Garancija za resnost po-
nudbe bo neuspešnim ponudnikom vrnje-
na po zaključku postopka javnega razpisa
in uspešnemu (im) ponudniku(om) po pod-
pisu pogodbe s strani vseh pogodbenih
partnerjev.

12. Garancija za dobro izvedbo del

Uspešni ponudnik bo moral ob podpi-
su pogodbe predložiti garancijo za do-
bro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti, v EUR. Garancija mora biti pre-
dložena v 30 dneh od dneva, ko ponu-
dnik prejme od naročnika podpisano po-
godbo v podpis. V primeru, če izbrani
ponudnik ne predloži take garancije v
predpisanem roku, bo pogodba nična.
Pripravljena je lahko nova in poslana v
podpis drugemu najugodnejšemu,
ustreznemu ponudniku.

13. Informativni sestanek in ogled kraja
gradbišča

Za zainteresirane ponudnike bo organi-
ziran informativni sestanek na dan, dolo-
čen v razpisni dokumentaciji, na naslovu:
Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.

14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od

roka za oddajo ponudb.
15. Skrajni rok za dokončanje del
Dela morajo biti končana v roku 24 me-

secev po izdaji Pisma o uvedbi v delo,
vendar v vsakem primeru do 1. septembra
2003.

Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnikov in izbor najugodnejše ponudbe

16. Merila za ugotavljanje sposobnosti
ponudnikov

Ponudbe lahko predložijo samo družbe
in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim
minimalnim kvalifikacijskim pogojem, lah-
ko pa jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa
samostojno ali 50% del, če je vodilni par-
tner v konzorciju;

– letni promet gradbenih del vsako leto
v letih 1998, 1999 in 2000 mora presega-
ti 6,400.000 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
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisa-
nimi deli;

– dostop do posojila, ki mora presegati
800.000 EUR.

17. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe

Izbrana bo najbolje ocenjena ponudba
z najnižjo ceno.

Postopek razpisa
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na

naslednjem naslovu: SL Consult, d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, ob predloži-
tvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo v višini 600 EUR na račun:
Pomurska banka, d.d., Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, št. računa
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(za tuje ponudnike) ali v SIT na račun APP
Slovenije, št. računa 50100-601-123312
(za domače ponudnike), s pripisom “Za raz-
pisno dokumentacijo Naprava za čiščenje
odpadnih voda Celje – glavni zbiralnik”. Za
vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stro-
škov dostave. Ponudbe morajo biti predlo-

žene na način in v obliki, kot je predpisano
v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, sveto-
valnemu inženirju SL Consult, d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, faks +386 1
234 00 87 (z navedbo številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 21 dni pred
rokom za oddajo ponudb, ki je določen v
točki 19. Naročnik mora odgovoriti na vsa
vprašanja ponudnikov v roku najkasneje 11
dni pred rokom za oddajo ponudb.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe  morajo  biti  oddane  naj-

kasneje do 9. julija 2001 do 13. ure po
lokalnem času, na naslednji naslov:
Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, tel. +386 3 425 03 00, faks
+386 3 425 03 10.

Katerakoli ponudba, prejeta po tem ro-
ku, se ne bo obravnavala.

20. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno, dne 9. juli-

ja 2001 ob 14. uri po lokalnem času, na
naslednjem naslovu: Vodovod Kanalizaci-
ja, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

21. Pravna osnova
ISPA: Council Regulation (EC) No.

1267/1999 z dne 21. junija 1999.
Mestna občina Celje

Ob-48655
Works Procurement Notice

Wastewater Treatment Plant Celje –
Main Sewer

Slovenia
1. Publication reference: EUROPE

AID/112483/D/W/SI.
2. Procedure: Open International Ten-

der.
3. Programme: ISPA.
4. Financing: 2000/SI/16/P/PE/001.
5. Contracting authority: City Munici-

pality of Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000
Celje, Slovenia.

Contract Specification
6. Contract description
The Project Main Sewer is located be-

tween left bank of the river Savinja and the
railway line Zidani most–Sentilj. The main
sewer subject to this tender will connect
primary municipal sewage system to the
municipal Central Wastewater Treatment
Plant at Rifengozd, which is scheduled for
completion in the year 2003. The projct
involves the excavation of trenches and
the construction of 3,4 km of pipeline.

7. Number and titles of lots
Single lot: Wastewater Treatment Plant

Celje – Main Sewer, No
2000/SI/16/P/PE/001/2.

Conditions of Participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons (participating
either individually or in grouping – joint
venture/consortium of tenderers) of the
Member States and the countries and ter-
ritories of the regions covered and/or au-
thorized by the Regulation or the specific
instruments applicable to the ISPA Pro-
gramme under which the contract is fi-
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nanced. All goods provided for in the con-
tract must originate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration

that they are not in any of the situations
listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions for External Relations
contracts (available from the following
Internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/index_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the

same legal group, other members of the
same joint venture/consortium, and sub-
contractors) may submit only 1 tender for
1 lot. Tenders for parts of a lot will not be
considered. Tenderers may provide a ten-
der for a variant solution in addition to their
tender for the works required in the tender
dossier.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee in an amount of not less than 3% of
tender price excluding taxes in EUR when
submitting their tender. This guarantee will
be released to unsuccessful tenderers
once the tender procedure has been com-
pleted and to the successful tenderer (s)
upon signature of the contract by all par-
ties.

12. Performance guarantee
The successful tenderer will be request-

ed to provide a performance guarantee of
10% of the contract value in EUR when
countersigning the contract. This must be
delivered within 30 days after receipt by
the tenderer of the contract signed by the
Contracting Authority. If the selected ten-
derer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted
the next lowest, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit
An optional information meeting and site

visit will be held on the date defined in the
tender dossier at the premises of the Vo-
dovod Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.

14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submis-
sion of tenders.

15. Maximum delivery period
The Works must be completed within

24 months after the issue of the Letter of
Commencement, and in any event no later
than by 1st September 2003.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
Tenders should be submitted only by

companies and natural persons meeting
the minimum qualifying criteria including,
but not limited to:

– a sole tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the contract
works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the leading partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the contract works;

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1998, 1999
and 2000 should exceed EUR
6,400,000.00;

– successful experience as a prime
contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexi-
ty comparable to the tendered works dur-
ing last 3 years;

– access to credit line which should ex-
ceed EUR 800,000.00.

17. Award criteria
The best evaluated tender with the low-

est price will award the contract.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available from the

following address: SL Consult, d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana, against the
proof that a non-refundable tender fee of
EUR 600.00, which excludes courier de-
livery, has been credited to the Pomurska
banka, d.d., Bancna skupina Nove
Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, account No
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(for foreign Tenderers) or in SIT to the APP
SLOVENIJE, account No.
50100-601-123312 (for local tenderers),
with the notice “For tender dossier Waste-
water Treatment Plant Celje – Main Sew-
er”. For the payments the selling exchange
rate issued by the Bank of Slovenia on the
day of the announcement in the Official
Gazette of the Republic of Slovenia is rele-
vant. The tender dossier is also available
for inspection at the premises of the Con-
sulting Engineer SL Consult, d.o.o., Ker-
snikova 6, 1000 Ljubljana. Tenders must
be submitted using the standard tender
form included in the tender dossier, whose
format and instructions must be strictly ob-
served.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to the
Consulting Engineer SL Consult, d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, fax No +386
1 234 00 87 (mentioning the Publication
reference shown in item 1) at least 21 days
before the deadline for submission of ten-
ders given in item 19. The Contracting Au-
thority must reply to all tenderers’ question
at least 11 days before the deadline for
submission of tenders.

19. Deadline for submission of tenders
The tenders must be delivered at the

latest on 9th July 2001 at 13:00 hrs local
time to the following address: Vodovod
Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje,
tel. No: +386 3 425 03 00, fax No: +386
3 425 03 10.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 9th July 2001 at 14:00 hrs local
time on the following address: Vodovod
Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

21. Legal basis
ISPA: Council Regulation (EC) No.

1267/1999 of 21
st
 June 1999.

The Municipality of Celje

Št.663-05-035/01 Ob-48645
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00), Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/2001) in Pravilnika o postop-

kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00
in 9/01) objavlja Ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve:

javni razpis
za sofinanciranje programov

socialnega varstva v letu 2001.
Namen razpisa je izbira programov so-

cialnega varstva, ki bodo v letu 2001 ter v
obdobju od leta 2001 do 2005, sofinanci-
rani s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Ministrstvo bo programe
izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisane
pogoje, ocenilo glede na postavljene krite-
rije ter v skladu z merili in razpoložljivimi
sredstvi odločilo o načinu in višini sred-
stev, s katerimi bo sofinanciralo izbrani pro-
gram v letu 2001.

I. Predmet razpisa so:
1. programi materinskih domov in zave-

tišč za ženske,
2. programi  stanovanjskih  skupin,

dnevnih  centrov,  centrov  za  svetovanje
in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju in njihove
svojce,

3. programi samopomoči, pomoči in za-
govorništva v primerih nasilja,

4. programi stanovanjskih skupin ali bi-
valnih skupnosti za neodvisno življenje in-
validov in drugi programi za organizacijo in
omogočanje neodvisnega življenja invali-
dov,

5. programi reševanja socialnih stisk,
povezanih z uživanjem prepovedanih drog,

6. programi urejanja socialnih stisk, po-
vezanih z uživanjem alkohola,

7. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starih,

8. programi centrov za kratkotrajno
dnevno ali celodnevno obravnavo in oskr-
bo otrok in mladostnikov, prikrajšanih za
normalno družinsko življenje,

9. programi specializiranih preventivnih
programov, namenjenih otrokom in mlado-
stnikom z že zaznanimi težavami,

10. programi svetovanja preko telefona
otrokom, mladostnikom in drugim osebam
v osebnih stiskah,

11. programi sprejemališč in zavetišč
za brezdomce,

12. programi samopomoči namenjeni
odpravljanju socialnih stisk, ki niso del dru-
gih razpisanih programov.

II. Programi bodo lahko sofinancirani
na različne načine:

A) sofinancirani v enkratnem znesku,
vendar največ do 250.000 SIT,

B) sofinancirani za leto 2001,
C) sofinancirani v obdobju od leta 2001

do 2005 za programe, ki so navedeni pod
točko I. od št. 1. do št. 6.:

1. programi materinskih domov in zave-
tišč za ženske,

2. programi  stanovanjskih  skupin,
dnevnih  centrov,  centrov  za  svetovanje
in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju in njihove
svojce,

3. programi samopomoči, pomoči in za-
govorništva v primerih nasilja,



Stran 2180 / Št. 36-38 / 18. 5. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

4. programi stanovanjskih skupin ali bi-
valnih skupnosti za neodvisno življenje
invalidov in drugi programi za organizacijo
in omogočanje neodvisnega življenja inva-
lidov,

5. programi reševanja socialnih stisk,
povezanih z uživanjem prepovedanih drog,

6. programi urejanja socialnih stisk, po-
vezanih z uživanjem alkohola.

Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa in želeni način sofinanci-
ranja.

Izvajalci programov, ki se odvijajo nekaj
ur tedensko, v katerih izvajalci delajo pro-
stovoljno ali na podlagi pogodb o delu in
kjer gre za različne oblike skupin za samo-
pomoč ter pričakujejo od ministrstva sofi-
nanciranje v višini največ do 250.000 SIT
se na razpis prijavijo z obrazcem 2001-A, v
katerem je zahtevano manj podatkov. To-
vrstnim izbranim programom bodo sred-
stva za sofinanciranje nakazana v enkrat-
nem znesku.

Izvajalci se za sofinanciranje programov,
v katere se uporabniki vključujejo za dolo-
čeno obdobje (npr.: šolsko leto, obdobje
trajanja delavnice, …), v katerem je vna-
prej predvidena določena oblika dela, v
katerem so posamezni uporabniki vključe-
ni v delo programa približno 2 uri teden-
sko, namen programa pa je predvsem pri-
dobivanje novih socialnih izkušenj, prido-
bivanje novih znanj in učenja socialnih ve-
ščin ter se izvajajo predvsem s pomočjo
prostovoljcev ali različnih usposobljenih iz-
vajalcev pod vodstvom in usmerjanjem stro-
kovnih delavcev in za katere pričakujejo
sofinanciranje s strani ministrstva v višini
več kot 250.000 SIT, prijavijo z obrazcem
2001-B.

Izvajalci, ki se prijavljajo s programom
za katerega pričakujejo, da bo izbran za
sofinanciranje v obdobju od leta 2001 do
2005, se prijavijo z obrazcem 2001-C pod
predmetom  v  razpisu  od  točke  1.  do
točke  6.

1. programi materinskih domov in zave-
tišč za ženske,

2. programi stanovanjskih skupin, dnev-
nih centrov, centrov za svetovanje in za-
govorništvo za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju in njihove
svojce,

3. programi samopomoči, pomoči in za-
govorništva v primerih nasilja,

4. programi stanovanjskih skupin ali bi-
valnih skupnosti za neodvisno življenje in-
validov in drugi programi za organizacijo in
omogočanje neodvisnega življenja inva-
lidov,

5. programi reševanja socialnih stisk,
povezanih z uživanjem prepovedanih drog,

6. programi urejanja socialnih stisk, po-
vezanih z uživanjem alkohola.

Uporabniki v tovrstnih programih naj bi
bili praviloma vključeni v dalj časa trajajoče
aktivnosti na podlagi individualiziranih na-
črtov obravnave. Programi so posamezne-
mu uporabniku na voljo praviloma vsak dan
oziroma več ur tedensko ali pa so organizi-
rani kot mreža programov enega izvajalca
na nacionalnem nivoju. Namen programa
naj bi bila predvsem strukturna in funkcio-
nalna reorganizacija socialne mreže oziro-

ma sodelovanje pri oblikovanju nove. Izva-
jalci programa so strokovni delavci in drugi
usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo.
Prostovoljci v programu dopolnjujejo nosil-
no delo strokovnega kadra. Od teh progra-
mov med drugim pričakujemo, da se že
uspešno izvajajo in da je za njihovo izva-
janje potreben stalen strokovni kader. Mi-
nistrstvo bo pri teh programih preverjalo
strokovno utemeljenost, preizkušenost pro-
grama in stabilnosti programa zato se lahko
za ta način sofinanciranja prijavijo samo
tisti programi, ki izpolnjujejo posebne
pogoje.

III. Orientacijska vrednost sredstev raz-
pisa za vse programe skupaj je 120 milijo-
nov tolarjev.

IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2001, razen v pri-
merih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo
porabo sredstev.

V. Pogoji
A) Splošni pogoji za vse izvajalce pro-

gramov, ki se prijavljajo na razpis:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v RS in izpolnjujejo slede-
če pogoje:

1. prijavljajo program, ki je predmet raz-
pisa,

2. program izvajajo v Republiki Slove-
niji,

3. so registrirani in imajo dejavnost so-
cialnega varstva opredeljeno v ustanovitve-
nih aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3 po
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95,
15/96, 89/98 in 12/99),

4. imajo zagotovljene prostorske mož-
nosti za izvajanje programa,

5. program izvajajo v skladu s kodek-
som etičnih načel v socialnem varstvu,

6. imajo  izdelano  finančno  konstruk-
cijo, iz katere so razvidni prihodki in od-
hodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sred-
stev uporabnikov in delež sredstev iz dru-
gih virov.

B) Posebni pogoji za izvajalce progra-
mov, ki kandidirajo za sofinanciranje v ob-
dobju od leta 2001 do 2005:

1. program se že najmanj dve leti uspe-
šno izvaja, oziroma predstavlja modifikaci-
jo ali širitev uspešno izvajanega programa
istega izvajalca. Uspešnost izvajanja se do-
kazuje z mnenjem Socialne zbornice Slo-
venije,

2. program je posameznemu uporabni-
ku na voljo redno vsak dan oziroma več ur
tedensko ali pa je organiziran kot mreža
programov enega izvajalca na nacionalnem
nivoju,

3. program se izvaja redno, na takšen
način in v takšnem obsegu, da je nujna
redna zaposlitev v obsegu dela najmanj
enega delavca za poln delovni čas,

4. program ima zagotovljeno strokovno
vodstvo - strokovnega delavca po zakonu
o socialnem varstvu,

5. izvajalci programa so predvsem stro-
kovni delavci in drugi usposobljeni delavci
z ustrezno izobrazbo,

6. program ima predvideno sofinan-
ciranje  s  strani  drugih  sofinancerjev 

najmanj v višini 20% vseh predvidenih od-
hodkov,

7. program ima podporo lokalne sku-
pnosti v obliki brezplačne ali bolj ugodne
oddaje prostorov v najem, finančnih sred-
stev in podobno, kar dokazujejo z izjavami
in sklepi pristojnih organov,

8. izvajalec predloži zaključni račun za
leto 2000, ki je potrjen s strani pristojnega
organa izvajalca,

Če bo ministrstvo ugotovilo, da program
ne izpolnjuje posebnih pogojev za sofinan-
ciranje v obdobju od leta 2001 do 2005,
ga bo v nadaljnjem postopku obravnavalo
kot program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2001.

VI. Kriteriji za izbor programov, merila za
dodelitev sredstev in način sofinanciranja

1. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v enkratnem znesku, največ
do višine 250.000 SIT.

A. kvaliteta in realnost predloženega
programa:

1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,

2. uporabniki programa so jasno opre-
deljeni,

3. metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,

4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časov-
nem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,

B) sodelovanje uporabnikov in prosto-
voljcev v programu

1. program temelji na principu samopo-
moči in samoorganizacije uporabnikov,

2. uporabniki aktivno sodelujejo pri na-
črtovanju in izvedbi programa,

3. uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami v programu,

4. izvajalci programa so tudi prostovo-
ljci.

C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov (v finan-
čno konstrukcijo so vključeni vsi in samo
stroški programa, razviden je namen od-
hodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejav-
nostmi programa),

2. višina urnih postavk se giblje v okvi-
rih urnih postavk na področju socialnega
varstva,

3. stroški programa, glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih,
ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje
in druge specifičnosti programa.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kri-
teriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Programi bodo za posamezni
kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje
obravnave bodo izločeni programi, ki bodo
za enega ali več kriterijev pod razdelkom A
ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0
točk v kriteriju številka 1 pod razdelkom C
ter programi, ki od možnih 11 točk ne bo-
do zbrali vsaj 7 točk.

2. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v letu 2001:

A) kvaliteta in realnost predloženega
programa:
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1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,

2. cilji programa izhajajo iz potreb upo-
rabnikov in lokalne skupnosti,

3. potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno
opredeljeni,

4. strokovna ravnanja in druge aktivno-
sti za doseganje ciljev programa so jasno
opredeljena,

5. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časov-
nem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,

6. program ima ustrezno kadrovsko za-
sedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference, ...),

7. program ima opredeljen ustrezen na-
čin evalvacije doseganja ciljev.

B) sodelovanje uporabnikov in prosto-
voljcev v programu

1. program temelji na principu samopo-
moči in samoorganizacije uporabnikov,

2. uporabniki aktivno sodelujejo pri na-
črtovanju in izvedbi programa,

3. uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami v programu,

4. izvajalci programa so tudi prosto-
voljci.

C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov (v finan-
čno konstrukcijo so vključeni vsi in samo
stroški programa, razviden je namen od-
hodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejav-
nostmi programa),

2. višina urnih postavk se giblje v okvi-
rih urnih postavk na področju socialnega
varstva,

3. stroški programa, glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih,
ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje
in druge specifičnosti programa.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kri-
teriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Programi bodo za posamezni
kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje
obravnave bodo izločeni programi, ki bodo
za enega ali več kriterijev pod razdelkom A
ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0
točk v kriteriju številka 1 pod razdelkom C
ter programi, ki od možnih 14 točk ne bo-
do zbrali vsaj 10 točk.

3. Kriteriji za izbor programov, ki bodo
sofinancirani v obdobju od leta 2001 do
2005:

A) kvaliteta in realnost predloženega
programa:

1. program ima postavljene jasne cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa,

2. cilji programa izhajajo iz potreb upo-
rabnikov in lokalne skupnosti,

3. potencialni uporabniki programa in
pogoji za vključitev v program so jasno
opredeljeni,

4. strokovna ravnanja in druge aktivno-
sti za doseganje ciljev programa so jasno
opredeljene,

5. razdelana je časovna opredelitev
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za
doseganje ciljev programa,

6. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časov-
nem obdobju omogoča doseganje ciljev
programa,

7. program ima ustrezno vodeno doku-
mentacijo o delu z uporabniki,

8. program ima ustrezen način merje-
nja rezultatov in evalvacije rezultatov,

9. program ima ustrezno kadrovsko za-
sedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference, ...),

10. program ima izdelano vizijo dela do
leta 2005.

B) sodelovanje uporabnikov in prosto-
voljcev v programu

1. program temelji na principu samopo-
moči in samoorganizacije uporabnikov,

2. uporabniki aktivno sodelujejo pri na-
črtovanju in izvedbi programa,

3. uporabniki programa so ustrezno
seznanjeni s pravicami v programu,

4. izvajalci programa so tudi prosto-
voljci.

C) finančna konstrukcija programa:
1. program ima pregledno in jasno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov (v finan-
čno konstrukcijo so vključeni vsi in samo
stroški programa, razviden je namen od-
hodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejav-
nostmi programa),

2. višina urnih postavk se giblje v okvi-
rih urnih postavk na področju socialnega
varstva,

3. stroški programa, glede na število
uporabnikov niso bistveno višji od stroškov
v istovrstnih programih, razen v primerih,
ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje
in druge specifičnosti programa.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kri-
teriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Programi bodo za posamezni
kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje
obravnave bodo izločeni programi, ki bodo
za enega ali več kriterijev pod razdelkom A
ocenjeni z 0, programi, ki bodo prejeli 0
točk v kriteriju številka 1 pod razdelkom C
ter programi, ki od možnih 17 točk ne bo-
do zbrali vsaj 14 točk.

Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejmejo sredstva

največ v višini 80% vseh predvidenih od-
hodkov programa.

2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa - stroški dela redno zaposlenih
in materialni stroški, vezani na izvajanje pro-
grama kamor sodijo tudi stroški plačil vseh
oblik dela izven zaposlitve, stroški dodat-
nega usposabljanja in stroški supervizije za
strokovne delavce. Investicije ne bodo so-
financirane!

3. Po proučitvi prijav na razpis ter poro-
čil o delovanju programa v preteklem letu
bo ministrstvo določilo obseg sredstev za
stroške dela redno zaposlenih v programu,
ki jih bo sofinanciralo. Pri tem bo upošte-
valo predvsem nujno število zaposlenih na
število uporabnikov v istovrstnih programih
ter specifičnosti programa.

4. Ministrstvo bo materialne stroške
programov krilo največ do 80%. Ministrstvo
bo po proučitvi prijav na razpis ter poročil
o delovanju programa v preteklem letu oce-
nilo nujen obseg materialnih stroškov pro-

grama. Pri odmeri višine sredstev bo upoš-
tevalo nujnost posameznega stroška za iz-
vajanje programa ter primerjavo višine stro-
škov na uporabnika med posameznimi isto-
vrstnimi programi. Poleg tega bo pri posa-
meznih vrstah stroškov upoštevalo
naslednja merila:

Za usposabljanja prostovoljcev in druga
dodatna usposabljanja bo upoštevalo naj-
več 5.000 SIT na udeleženca. Za uspo-
sabljanje prostovoljcev in dodatna uspo-
sabljanja se bodo štela predvsem tista
usposabljanja prostovoljcev, ki so nujna za
izvajanje prijavljenega programa.

Supervizija bo upoštevana za strokovne
delavce in sodelavce največ v obsegu 3
ure na 100 ur neposrednega strokovnega
dela. Tako imenovana supervizija prosto-
voljcev bo obravnavana kot del nujne stro-
kovne podpore in vodenja prostovoljcev,
kar je del rednega programa, za katerega
so praviloma zadolženi strokovni delavci
programa.

V celotni vrednosti programa bo upoš-
tevano največ 5% administrativnih stroškov
(stroški, ki zagotavljajo delovanje izvajalca,
npr.: PTT storitve, pisarniški material, ra-
čunovodske storitve...).

5. Ne glede na prejšnje točke bodo pro-
grami skupin za samopomoč in medseboj-
no pomoč, glede na istovrstne programe
in ob upoštevanju specifičnosti posamez-
nega programa, sofinancirani največ do vi-
šine 250.000 SIT za posamezno skupino
8 -15 uporabnikov.

Pri pregledu finančne konstrukcije pro-
grama se bodo iz predvidenih odhodkov
izločili tisti odhodki, ki jih ministrstvo v skla-
du s svojo usmeritvijo in predpisi ne more
sofinancirati. Preostali odhodki programa
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje progra-
ma. S pregledom finančne konstrukcije,
ob upoštevanju predvidenih strokovnih rav-
nanj in drugih aktivnosti, s katerimi pro-
gram dosega zastavljene cilje, bo na pod-
lagi meril določena višina sredstev, ki jih
bo zagotovilo ministrstvo za izvedbo pro-
grama v letu 2001. Merila bodo uporablje-
na za odmero skupnih sredstev s katerimi
bo ministrstvo sofinanciralo izbrani program
in ne za sofinanciranje posameznih stro-
škov programa. Na podlagi odmerjenega
obsega sredstev bo izvajalec programa s
pogodbo pooblaščen in zadolžen za čim-
bolj racionalno uporabo sredstev na način,
ki bo omogočal izvedbo prijavljenega pro-
grama.

Način sofinanciranja programov social-
nega varstva: Minister bo sprejel sklep o
izboru izvajalcev programov in načinu nji-
hovega sofinanciranja. Na podlagi sklepa
bo sklenjena pogodba o sofinanciranju za
leto 2001.

Izvajalcem, katerih programi bodo pre-
jeli največ 250.000 SIT, bodo sredstva na-
kazana v enkratnem znesku.

Izvajalcem, katerih programi bodo pre-
jeli več kot 250.000 SIT, bodo sredstva
nakazana v dveh obrokih (po podpisu po-
godbe in oddaji prvega delnega poročila
ter po oddaji drugega delnega poročila).

Izvajalcem, katerih programi bodo iz-
brani za sofinanciranje v obdobju od leta
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2001 do 2005, bodo sredstva iz razpisa
za leto 2001, na podlagi delnih poročil,
nakazovana v mesečnih obrokih. V prihod-
njih letih bodo sredstva za izbrane progra-
me zagotovljena s sklenitvijo pogodbe za
posamezno leto po merilih, ki so bila pod-
laga za določitev sofinanciranja v letu
2001, pri čemer bodo upoštevane prora-
čunske možnosti v posameznem letu, pre-
dložena vizija dela do leta 2005 in dejan-
ske širitve programov v posameznem letu.
Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za
posamezno leto, če se spremeni izvajanje
programa, razen v primeru, ko ministrstvo
soglaša s spremembami.

VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na

obrazcu 2001 “Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega var-
stva v letu 2001”.

Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-
tacijo (Obrazec 2001, vzorec pogodbe) na
recepciji Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, IV nadstro-
pje, Ljubljana ali na internetu na naslovu
H T T P : / / W W W . S I G O V . S I / M D D S Z /
INDEX.HTM. Opozarjamo vas, da pri delu
z razpisno dokumentacijo na internetnem
naslovu uporabljate datoteko, ki je v WORD
obliki!

2. Kompletna ponudba vsebuje nasled-
nje elemente:

A) izpolnjena prijava na razpis (obrazec
2001-A, 2001-B ali 2001-C, glede na pri-
javljeni način sofinanciranja programa!), z
vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu in s
prilogami,

B) odločba ali sklep o registraciji,
C) obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi

po dejavnosti SURS,
D) v primeru da ponudnik nima šifre

podrazreda 85.3, pa s strani upravne eno-
te overjen ustanovitveni akt ali statut,

E) izpolnjen, podpisan in z žigom
opremljen vzorec pogodbe.

Namesto elementov B,C ali D lahko po-
nudnik navede številko in datum odločbe o
statusu društva, ki deluje v javnem interesu
na področju socialnega varstva!

3. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: “Ne odpiraj - javni
razpis programov socialnega varstva 2000”,

Na hrbtni strani mora biti napisan na-
slov prijavitelja!

4. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom za programe socialnega varstva
dobite pri Borutu Grabrijanu, tel.
01/478-34-59 ali Marjeti Ferlan Istinič tel.
01/478-37-21.

Organizirano bo tudi informativno sre-
čanje, v Jakopičevi veliki dvorani Zavoda
za zdravstveno zavarovanje, Miklošičeva
24, Ljubljana, dne 8. 6. 2001, ob 10. uri.

5. Rok za oddajo ponudb je 18. 6.
2001.

Šteje se, da je ponudba prispela pravo-
časno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva
(soba 22) ali če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.

6. Nepravočasne ali nepravilno označe-
ne ponudbe bodo vrnjene ponudnikom ne-
odprte, zato mora biti na hrbtni strani vsa-
ke pošiljke označen pošiljatelj. Iz nadalj-
njega postopka ocenjevanja bodo izloče-
ne vse ponudbe, ki ne bodo oddane na
predpisanem obrazcu.

Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predlo-
žiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v točki VI/3. Ponudbe z več pro-
grami v eni kuverti bodo v postopku odpi-
ranja, izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja!

7. Komisija bo z odpiranjem prispelih
ponudb pričela dne 21. 6. 2001 na Mini-
strstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Odpiranje ne bo javno.

8. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve v letu 2001,
pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.

Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve

Ob-48575
Na podlagi določb Zakona o javnih fi-

nancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 32/01), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01) Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5,
Ljubljana razpisuje

sofinanciranje svetovalne dejavnosti
na področju varstva potrošnikov v letu

2001
1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-

dnega uporabnika: Ministrstvo za gospo-
darstvo, Urad za varstvo potrošnikov, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji.

I. Predmet:
(a) sofinanciranje splošnega svetovanja

za vso Slovenijo po telefonu, klasični in
elektronski pošti,

(b) sofinanciranje splošnega svetovanja
na lokalni ravni, reševanje lokalne potro-
šniške problematike, s poudarkom na ose-
bnem svetovanju.

II. Pogoji:
– za svetovalno dejavnost pod A
1. vlagatelj mora biti vpisan v register

potrošniških organizacij Urada za varstvo
potrošnikov na podlagi veljavnih predpisov;

2. svetovalci za splošno svetovanje mo-
rajo biti univ.dipl. pravniki;

3. vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi delovnimi prostori, v katerih se ne oprav-
lja pridobitna dejavnost;

4. vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo (2 telefonski liniji, aktivni
naslov elektronske pošte);

5. vlagatelji morajo nuditi opravljanje
splošne svetovalne dejavnosti po telefonu,
klasični in elektronski pošti za vso Sloveni-
jo 40 ur tedensko, od tega minimalno 20
ur po telefonu.

– za svetovalno dejavnost pod B
1. vlagatelj mora biti vpisan v register

potrošniških organizacij Urada za varstvo
potrošnikov na podlagi veljavnih predpisov
in aktivno delovati vsaj eno leto;

2. vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi kadri za opravljanje te dejavnosti. Sve-
tovalci morajo imeti praviloma vsaj VI. sto-
pnjo izobrazbe. Vlagatelj mora imeti skle-
njeno pogodbeno razmerje z univ.dipl.prav-
nikom, ki redno spremlja svetovalno
dejavnost vlagatelja in zagotavlja strokovno
podporo. Izjemoma lahko imajo svetovalci
nižjo od VI. stopnje izobrazbe, če vlagatelj,
ki se poteguje za sredstva iz razpisa, ne-
prekinjeno izvaja svetovalno dejavnost vsaj
tri leta zapored, ter ima zagotovljeno stro-
kovno podporo v zgoraj navedeni obliki;

3. vlagatelj mora imeti podporo lokalne
skupnosti;

4. vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi delovnimi prostori, v katerih se ne oprav-
lja pridobitna dejavnost;

5. vlagatelj mora opravljati svetovalno
dejavnost na lokalni ravni 40 ur tedensko,
od tega vsaj 20 ur osebno.

III. Merila
Za svetovalno dejavnost pod A
1. reference vlagatelja maks. – 40 točk:
– aktivno članstvo v mednarodnih orga-

nizacijah: 15 točk,
– realizirani projekti na področju varstva

potrošnikov: 15 točk,
– dejavnost na drugih področjih varstva

potrošnikov: 5 točk,
– javno delovanje oziroma razpoznav-

nost: 5 točk.
2. možnost nudenja specializiranih vrst

svetovanja – maks. 30 točk:
– prvo specializirano področje: 10 točk,
– drugo specializirano področje:

10 točk,
– tretje in vsa nadaljnja specializirana

področja: 10 točk.
Če vlagatelj prijavi specializirane vrste

svetovanja, mora svetovanje za področje,
za katerega se prijavlja, že izvajati na naci-
onalni ravni in mora kot organizacija izka-
zovati reference o širšem udejstvovanju na
tem področju. Svetovalci morajo imeti naj-
manj VII. stopnjo izobrazbe, izkušnje na
tem področju in morajo biti zanj posebej
usposobljeni. Vlagatelj mora imeti pose-
bno telefonsko linijo za vsako področje
specializiranega svetovanja posebej. V pri-
meru, da prijavi specializirano svetovanje,
morajo izvajati vsako specializirano sveto-
vanje za vso Slovenijo vsaj 20 ur tedensko.

3. Članarina in drugi neprofitni in neod-
visni viri, namenjeni izvajanju splošnega ali
specializiranega svetovanja – maks. 20
točk,

4. Tehnična usposobljenost (primerni
prostori, ustrezna infrastruktura – računali-
šniška in telefonska opremljenost) – maks.
10 točk.

Za vsako izpolnjeno merilo se dodeli
vlagatelju ustrezno število točk. Najugo-
dnejši bo tisti vlagatelj, ki bo zbral skupno
najvišje število točk.

Za svetovalno dejavnost pod B
1. strokovna izobrazba svetovalcev –

maks. 20 točk,
2. število svetovalcev – maks. 10 točk,
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3. delovne izkušnje svetovalcev na po-
dročju svetovanja potrošnikom – maks. 10
točk,

4. strokovno usposabljanje svetovalcev
na področju varstva potrošnikov – maks.
10 točk,

5. lastna sredstva ali pridobitev sred-
stev iz drugih nekomercialnih in neodvi-
snih virov, namenjenih izvajanju splošnega
svetovanja, v kolikor tovrstno svetovanje
ponudi – maks. 10 točk,

6. nudenje svetovanja potrošnikom tudi
s strani univ. dipl. pravnika – maks. 20
točk,

7. reference vlagatelja, kamor štejejo vi-
dnost organizacije na lokalni ravni, dejav-
nost pri lokalno izstopajočih problemih na
področju varstva potrošnika, javno delova-
nje, mednarodne povezave, realizirani pro-
jekti na področju varstva potrošnikov –
maks. 20 točk.

Za vsako izpolnjeno merilo se dodeli
vlagatelju ustrezno število točk. Najugo-
dnejši bo tisti vlagatelj, ki bo zbral skupno
najvišje število točk.

3. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirno
24,000.000 SIT, od tega okvirno
12,000.000 SIT za svetovalno dejavnost
pod A) in okvirno 12,000.000 SIT za sveto-
valno dejavnost pod B). Sredstva omogoča-
jo sofinanciranje svetovalne dejavnosti ome-
jenega števila vlagateljev. Vlagatelji se lahko
potegujejo za sofinanciranje obeh svetoval-
nih dejavnosti ali samo za eno od svetoval-
nih dejavnosti, ki sta predmet razpisa. Za
svetovalno dejavnost pod B) bodo v istem
kraju sredstva dodeljena samo enemu vla-
gatelju. Vsak vlagatelj, ki se prijavlja za sofi-
nanciranje pod B), se lahko prijavi na razpis
samo za eno lokacijo. Smiselno se bodo
tudi upoštevala že razdeljena sredstva za
sofinanciranje svetovalne dejavnosti na po-
dročju varstva potrošnikov letu 2001.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sred-
stva morajo biti porabljena v letu 2001.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge in polni naslov: vloge morajo
biti poslane oziroma dostavljene tako, da
jih bo Ministrstvo za gospodarstvo prejelo
najkasneje do 7. 6. 2001 do 10. ure, na
naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotni-
kova 5, Ljubljana – sprejemna pisarna.

Vloge z navedbo vlagatelja morajo biti
oddane v zapečatenih ovitkih, ki morajo
biti označeni z “Ne odpiraj – vloga, Vloga
za opravljanje svetovalne dejavnosti za po-
trošnike v letu 2001 “ – z napisom, za
katero vrsto svetovanja se poteguje vlaga-
telj – A, B ali A in B). Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog:
odpiranje vlog bo 7. 6. 2001 ob 10.15.
uri v veliki sejni sobi Ministrstva za gospo-
darstvo (tretje nadstropje), Kotnikova 5,
Ljubljana. Predstavniki vlagateljev, ki se bo-
do udeležili odpiranja vlog, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje vlagatelja in imeti s sabo doku-
ment, s katerim se lahko legitimirajo.

7. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
najkasneje do 2. 7. 2001.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, 1. nadstropje, kontaktna oseba je
Marcela Uršič, tel. 01/478-3614, vsak de-
lovni dan med 9. in 12. uro.

Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad za varstvo potrošnikov

Ob-48608
Na podlagi določil Zakona o javnih fi-

nancah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) objavlja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino

javni razpis
za sofinanciranje mednarodnega
sodelovanja na področju mladine

v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež upora-

bnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje koordina-
cije in izvajanja programov (izključno) med-
narodnega značaja na področju mladinske-
ga dela, in sicer:

1. bilateralnih programov v okviru
meddržavnih sporazumov, programov so-
delovanja in protokolov,

2. programov, ki so organizirani na
mednarodnem nivoju in omogočajo aktiv-
no sodelovanje mladinskih struktur.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponu-
dniki s statusom:

– nevladne organizacije, ki je prostovo-
ljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,

– pravne osebe, registrirane v RS kot
javni zavod, ki ga je ustanovila občina za
opravljanje dejavnosti mladinskega centra,

– mladinske organizacije v politični
stranki, registrirani po zakonu o političnih
strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98,
1/99, 24/99 in 70/00);

b) Ponudniki lahko na ta javni razpis
prijavijo samo program ali del programa, ki
bo  koordiniran  in  izvajan  v  času  od
1. 1.  do  15. 9.  2001  in  ki  je  namenjen
mladinski  populaciji  v  starosti  od  15.  do
29.  leta;

c) ponudnik mora za izvajanje programa
zagotoviti:

– najmanj 50% delež sofinanciranja pro-
grama iz drugih virov in

– najmanj 25% delež sofinanciranja pro-
grama iz neproračunskih sredstev;

d) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naroč-
nika (Urada RS za mladino);

e) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverja-
njem namenske porabe proračunskih sred-
stev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
naročnika;

f) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika;

g) ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mla-
dino).

4. Merila za dodelitev sredstev:
– aktualnost programa z vidika predme-

ta razpisa,
– izvedljivost programa,
– trajanje programa,
– razsežnost in pomen koordinacije,
– kvaliteta koordinacije,
– dosedanji dosežki in reference ponu-

dnika,
– kredibilnost ponudnika,
– preglednost, ekonomičnost in real-

nost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvir-
na višina sredstev javnega razpisa znaša
20,000.000 SIT.

6. Določitev obdobja, v katerem mora-
jo biti porabljena dodeljena sredstva: do-
deljena sredstva morajo biti porabljena do
15. 9. 2001, v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlože-
ne ponudbe za dodelitev sredstev, način pre-
dložitve ponudb ter opremljenost ponudb

Rok za predložitev ponudb in način pre-
dložitve: ponudnik mora ponudbo za do-
delitev sredstev poslati izključno s priporo-
čeno pošto, najpozneje do petka, 1. 6.
2001 na naslov Urada RS za mladino, p.p.
1711, 1001 Ljubljana.

Opremljenost ponudb:
Ponudbo za razpis je potrebno poslati v

zaprtem ovitku, na katerem mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj - Ponud-

ba za mednarodni program“.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno

opremljena in pravočasno predložena na-
ročniku.

8. Datum odpiranja ponudb za dodeli-
tev sredstev: odpiranje veljavnih ponudb
za dodelitev sredstev bo opravila strokov-
na komisija naročnika. Odpiranje ponudb v
skladu z 2. odstavkom 76. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije ne bo javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnje-
ne ponudnikom.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb
prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45-ih dni od
zaključka odpiranja ponudb. Datum, do ka-
terega bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa, bo naveden v obvestilu o
odpiranju ponudb.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V
primeru, da se prejemnik v roku 8-ih dni
od prejema ne odzove na poziv, se šteje,
da je odstopil od ponudbe za pridobitev
sredstev.

10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
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tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dobijo v tajništvu Ura-
da RS za mladino, po pošti ali elektronski
pošti. Razpisna dokumentacija je ponudni-
kom na voljo tudi na disketah.

Vse dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po
tel. 01/426-57-01.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za mladino

Ob-48826
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sred-

stev za nekatere nujne programe v kulturi
(Uradni list RS, št. 24/98) in sklepa Mini-
strstva za kulturo št. 403-170/01 objavlja
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov
in nakup opreme za potrebe kulturnih

dejavnosti mladinskih kulturnih
centrov

Razpisovalec: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana

Program razpisa: sofinanciranje nujnih
posegov pri investicijskem vzdrževanju pro-
storov mladinskih kulturnih centrov in na-
kup opreme za potrebe kulturnih dejavno-
sti mladinskih kulturnih centrov.

Okvirna vrednost: okvirna vrednost te-
ga razpisa znaša 14,000.000 SIT.

Merila za izbiro in omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju vlog.

Prošnjo za sofinanciranje nujnih pose-
gov pri investicijskem vzdrževanju prosto-
rov in nakup opreme za potrebe kulturnih
dejavnosti mladinskih kulturnih centrov lah-
ko vložijo:

– mladinski centri, ki so registrirani kot
pravne osebe v RS in ki opravljajo mladin-
sko delo in izvajajo kulturne projekte za
mlade;

– nevladne, neprofitne in prostovoljne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko kul-
turno delo ali izvajajo kulturne projekte za
mlade.

Delež sofinanciranja usposobitve pro-
storov in nakupa opreme za potrebe kul-
turnih dejavnosti mladinskih kulturnih cen-
trov ne more preseči 50% celotne predra-
čunske vrednosti projekta. Prosilci morajo
zagotoviti najmanj 50% delež sofinancira-
nja iz sredstev lokalnih skupnosti ali drugih
virov.

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
ki bodo na kar najbolj učinkovit način vzpo-
stavili ali izboljšali pogoje za kulturno de-
javnost mladih.

Prednost pri izbiri bodo imeli nosilci pro-
jektov, ki se bodo izkazali z dosedanjimi
dosežki na tem področju in z uspehi sode-
lovanja z drugimi organizacijami in ustano-
vami.

Rok začetka in dokončanja projekta.
Projekt mora biti izveden med 1. 5.

2001 in 15. 10. 2001. Izvajalec dolgoroč-
nejšega projekta lahko pridobi sredstva so-
financiranja le za tisti del projekta, ki sega
v navedeno obdobje.

Razpisni naslov, razpisni rok in način
predložitve vlog.

Vloge je treba nasloviti na:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, pp.
1699, Štefanova 5, 1001 Ljubljana.

Obravnavane bodo le tiste vloge, ki jih
bo razpisovalec prejel do razpisnega roka.

Razpisni rok je ponedeljek, 4. junij
2001, do 12. ure.

Vlogo je treba oddati v pisni obliki in to
na predpisanih obrazcih razpisne doku-
mentacije. Vloženi dokumenti morajo biti
izpolnjeni čitljivo in popolno.

Prosilec mora vlogo predložiti v zape-
čatenem ali tako zaprtem ovitku, da je na
odpiranju možno preveriti, da je ovitek za-
prt tako, kot je bil predan. Če posamezni
prosilec predloži več vlog, mora biti vsaka
v svojem ovitku.

Na vsakem ovitku mora biti naveden
naslovnik in oznaka: razpis MKC – Ne
odpiraj! Na hrbtni strani (vsakega) ovitka
mora  biti  naveden  poštni  naslov  pošilja-
telja.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo ter morebitne

dodatne informacije lahko prosilci dobijo
na Javnem skladu RS za kulturne dejavno-
sti, Ljubljana, Štefanova 5 (Marko Studen,
sekretar Upravnega odbora Sklada), pravi-
loma vsak delavnik med 10. in 12. uro,
telefon: 01/2410-508 ali 01/2410-500,
telefaks: 01/2410-510, elektronska poš-
ta: slkd@slkd.si ali marko.studen@slkd.si;
po predhodnem dogovoru pa tudi zunaj
navedenega časa. Zadnji rok, do katerega
lahko prosilci dobijo informacije, je petek,
1. junija 2001, do 12. ure.

Rok, v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: prosilci bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpoz-
neje v 30 dneh po odpiranju vlog.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Ob-48827
Na podlagi Zakona o zagotavljanju sred-

stev za nekatere nujne programe v kulturi
(Uradni list RS, št. 24/98) in sklepa Mini-
strstva za kulturo št. 403-170/01 objavlja
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje nujnih posegov pri
investicijskem vzdrževanju prostorov

in nakupa opreme za potrebe
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Razpisovalec: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

Program razpisa: sofinanciranje nujnih
posegov pri investicijskem vzdrževanju pro-
storov in nakupa opreme za potrebe ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Okvirna vrednost: okvirna vrednost
sredstev tega razpisa znaša 38,000.000
SIT s proračunske postavke 5667 – kultur-
ni tolar – ljubiteljska dejavnost.

Merila za izbiro in omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju vlog.

Prošnjo za sofinanciranje nujnih pose-
gov pri investicijskem vzdrževanju prosto-
rov in nakup opreme za potrebe kulturnih
dejavnosti lahko vložijo:

– ljubiteljska kulturna društva, ki pose-
dujejo prostore za izvajanje ljubiteljske kul-
turne dejavnosti;

– zavodi in ustanove, ki v svojih prosto-
rih omogočajo izvajanje ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti

– nevladne, neprofitne in prostovoljne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki izvajajo ali omogočajo
ljubiteljsko kulturno dejavnost.

Delež sofinanciranja usposobitve pro-
storov in nakupa opreme za potrebe ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti ne more pre-
seči 50% celotne predračunske vrednosti
projekta. Prosilci morajo zagotoviti najmanj
50% delež sofinanciranja iz sredstev lokal-
nih skupnosti ali drugih virov.

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti
obnove, ki bodo na kar najbolj učinkovit
način vzpostavili ali izboljšali pogoje za lju-
biteljske kulturne dejavnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli nosilci pro-
jektov, ki se bodo izkazali z dosedanjimi
dosežki na tem področju in z uspehi sode-
lovanja z drugimi organizacijami in ustano-
vami.

Rok začetka in dokončanja projekta:
projekt mora biti izveden med 1. 5. 2001
in 15. 10. 2001. Izvajalec dolgoročnejše-
ga projekta lahko pridobi sredstva sofinan-
ciranja le za tisti del projekta, ki sega v
navedeno obdobje.

Razpisni naslov, razpisni rok in način
predložitve vlog.

Vloge je treba nasloviti na:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, pp.
1699, Štefanova 5, 1001 Ljubljana.

Obravnavane bodo le tiste vloge, ki jih
bo razpisovalec prejel do razpisnega roka.

Razpisni rok je ponedeljek, 4. junij
2001, do 12. ure.

Vlogo je treba oddati v pisni obliki in to
na predpisanih obrazcih razpisne doku-
mentacije. Vloženi dokumenti morajo biti
izpolnjeni čitljivo in popolno.

Prosilec mora vlogo predložiti v zapeča-
tenem ali tako zaprtem ovitku, da je na odpi-
ranju možno preveriti, da je ovitek zaprt ta-
ko, kot je bil predan. Če posamezni prosi-
lec predloži več vlog (obnova prostorov,
oprema), mora biti vsaka v svojem ovitku.

Na vsakem ovitku mora biti naveden na-
slovnik in oznaka: Razpis KT – Ne odpiraj!
Na hrbtni strani (vsakega) ovitka mora biti
naveden poštni naslov pošiljatelja.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo ter morebitne

dodatne informacije lahko prosilci dobijo
na Javnem skladu RS za kulturne dejavno-
sti, Ljubljana, Štefanova 5 (Marko Studen,
sekretar Upravnega odbora Sklada), pravi-
loma vsak delavnik med 10. in 12. uro,
telefon: 01/2410-508 ali 01/2410-500,
telefaks: 01/2410-510, elektronska poš-
ta: slkd@slkd.si ali marko.studen@slkd.si;
po predhodnem dogovoru pa tudi zunaj
navedenega časa. Zadnji rok, do katerega
lahko prosilci dobijo informacije, je petek,
1. junija 2001, do 12. ure.

Rok, v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: prosilci bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpoz-
neje v 30 dneh po odpiranju vlog.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-38 / 18. 5. 2001 / Stran 2185

Ob-48531
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

Kranj, objavlja na podlagi 10. člena Pravil-
nika o oddajanju poslovnih prosotorov v
najem (Ur. l. RS, št. 49/00)

javni razpis
za oddajo dveh poslovnih prostorov

v najem
1. Predmet oddaje je:
a) poslovni lokal na naslovu: Poštna uli-

ca 3, Kranj,
– poslovni prostor v pritličju, v izmeri

247,2 m2,
– izklicna cena najemnine trgovina

200.000 SIT/mesec,
– izklicna cena najemnine gostinstvo

300.000 SIT/mesec;
b) poslovni lokal na naslovu: Šorlijeva

ulica 12, Kranj,
– poslovni prostor v pritličju, v izmeri

96,2 m2,
– izklicna cena najemnine trgovina

150.000 SIT/mesec.
K doseženi ceni se prištejeta davek na

dodano vrednost in komunalna taksa.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu so

sestavni del razpisne dokumentacije. Zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo od petka, 18. 5. 2001,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v sobi
št. 215/II, Mestne občine Kranj, tajništvo
Oddelka za gospodarske javne službe.
Ogled posameznega poslovnega prostora
bo mogoč v skladu z navedbo v razpisnih
pogojih.

3. Zadnji dan za prispetje ponudb je 8
dan po tej objavi na Mestno občino Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, možna je tudi
osebna oddaja v sprejemni pisarni, v pritli-
čju, Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj v času njenih uradnih ur.

Ponudba mora biti vložena v pisni obliki
z obveznim imenom ponudnika in zaprta v
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, razpis za
poslovni prostor pod št. ___!“

4. Odpiranje ponudb bo v sredo, 30. 5.
2001 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Kranj, soba št. 8.

5. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 04/237-31-57.

Mestna občina Kranj

Ob-48808
Skladno s 73. členom Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00) in 51. in
84. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Ur. l. RS, št. 26/01) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje akcijskih programov

promocije zdravja v mestu v okviru
Projekta Ljubljana Zdravo mesto

v letu 2001
1. Predmet razpisa
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, razpisuje zbiranje predlogov za
sofinanciranje akcijskih programov promo-
cije zdravja v mestu v okviru Projekta Ljub-
ljana Zdravo mesto v letu 2001 za nasled-
nja področja:

A) zmanjševanje neenake dostopnosti
do zdravstvenih storitev,

B) zdravo okolje: podtalnica, odpadki,
zrak,

C) varovanje duševnega zdravja otrok in
mladostnikov in zaščita posebno ranljivih
skupin,

D) preprečevanje poškodb v cestnem
prometu.

Akcijski programi promocije zdravja so
usmerjeni v: spodbujanje in uvajanje varo-
valnih dejavnikov zdravja, informiranje, oza-
veščanje, edukacijo, konkretno pomoč lju-
dem, razvijanje novih oblik delovanja ob
aktiviranju in spodbujanju obstoječih resur-
sov, spodbujanje pozitivnega povezovanja
in sodelovanja strokovnjakov, občanov, po-
litikov, pridobivanju mnenj, pobud in pre-
dlogov. Akcijski programi vključujejo raz-
lične možne aktivnosti kot so npr.: akcijski
programi pomoči ljudem, strokovne delav-
nice, posveti, predstavitve, informacijski
materiali, razstave z edukativno vsebino in
druge.

2. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za leto

2001 je 6,000.000 SIT. Posamezni pro-
gram lahko kandidira za največ 1,000.000
SIT.

Programi bodo sofinancirani za leto
2001.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki
prijavljajo program, ki je predmet razpisa
za A, B, C in D področje.

Na razpis se lahko prijavijo:
– javni zavodi,
– nevladne organizacije (društva in usta-

nove), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji,

– zasebni zavodi, katerih dejavnost je
neprofitna.

Poleg teh pogojev mora biti v njihovih
aktih jasno opredeljeno delovanje na po-
dročjih A, B, C, D, ki se izvajajo na obmo-
čju Mestne občine Ljubljana.

4. Izhodišča za pripravo in izvedbo pre-
dloženih programov

Izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati
pri pripravi in izvedbi predloženih progra-
mov, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

5. Merila za izbor programov:
– izhodišča za pripravo in izvedbo pre-

dloženih programov,
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama,
– sodelovanje prebivalcev Ljubljane v

programu,
– reference ponudnika,
– finančna konstrukcija programa.
Merila za izbor programov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva za leto 2001 mora-

jo biti porabljena v letu 2001 in sicer do
31. 12. 2001.

7. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve

Ponudniki morajo ponudbo oddati naj-
pozneje do vključno 7. 6. 2001 do 12. ure
na naslov Mestna občina Ljubljana, Odde-
lek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, soba
104/I. nadstropje.

Posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naroč-
nika (Mestne občine Ljubljana).

Nepravočasno oddanih ponudb komisi-
ja ne bo upoštevala.

Vsak prijavljen program mora biti po-
slan v zaprti kuverti in označen z “Ne odpi-
raj - ponudba za razpis – Ljubljana zdravo
mesto“ in s pripisom “za področje A“ oziro-
ma za tisto razpisano področje, za katero
ponudnik kandidira.

V razpisni dokumentaciji je priložen
obrazec, katerega naj ponudniki nalepijo
na kuverto.

Ponudniki lahko kandidirajo z enim pro-
gramom za sredstva samo na enem od raz-
pisanih področij. V primeru, da prijavitelj
pošilja več programov, mora biti vsaka po-
nudba poslana v posebni kuverti z ustrez-
nimi oznakami.

8. Datum odpiranja ponudb za dodeli-
tev sredstev

Odpiranje ponudb bo strokovna komisi-
ja opravila 8. 6. 2001. Odpiranje ponudb
ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v 8 dneh dopolnijo
ponudbo. V primeru, da ponudniki v roku
ne bodo dopolnili ponudbe, bo ponudba
zavržena.

9. Izid razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni najpozneje v 45 dneh od datu-
ma odpiranja ponudb.

10. Kraj in čas, kjer lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainte-
resirani na naslovu Mestna občina Ljublja-
na, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, soba 104/I. nad-
stropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro
osebno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po faksu št.
306-24-07.

Mestna občina Ljubljana

Ob-48668
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja

na podlagi odloka o proračunu Mestne ob-
čine Slovenj Gradec za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 19/01) in Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01)

javni razpis
za sofinanciranje programov s

področja socialnega varstva v Mestni
občini Slovenj Gradec

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna ob-
čina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec objavlja javni razpis za iz-
bor projektov in programov s področja so-
cialnega varstva.

II. Predmet javnega razpisa so sklopi
projektov in programov s področja social-
nega varstva:

1. Programi nevladnih in neprofitnih or-
ganizacij s področja socialnega varstva,

2. Mladinski programi,
3. Programi za starejše,
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4. Programi preprečevanja zasvoje-
nosti.

Vsebina programov
1) Programi nevladnih in neprofitnih or-

ganizacij s področja socialnega varstva.
– Programi nevladnih in neprofitnih or-

ganizacij s področja socialnega varstva, ki
so naravnani v smeri ohranjanja socialnih
stikov posameznikov, ki so kakorkoli pri-
krajšani pri vključevanju v okolje.

– Programi svetovanja, pomoči in reha-
bilitacije različnim kroničnim bolnikom in
uporabnikom posameznih zdravstvenih sto-
ritev.

– Programi invalidskih društev in drugi
programi za rehabilitacijo in povečanje so-
cialne vključenosti invalidov (povečevanje
neodvisnega življenja invalidov).

– Programi medgeneracijskih skupin in
skupin za samopomoč.

2) Mladinski programi.
– Programi s socialno tematiko na-

menjeni povezovanju mladih z območja
občine in okolice (Koroška), njihovemu
vključevanju v življenje in dogajanje v
občini,

– Vzpodbujanje mladih za prostovoljno
delo pri reševanju socialnih stisk občanov.

3) Programi za starejše.
– Programi preprečevanja oziroma zma-

njševanja socialne izključenosti starejših.
– Pomoč starejšim pri opravljanju vsa-

kodnevnih opravil (nakupovanje živil, prina-
šanje hrane, pomoč pri hišnih opravilih in
vzdrževanju okolice, spremstvo,…).

– Programi priprave sedanje srednje
generacije na starost.

4) Programi preprečevanja zasvoje-
nosti.

– Programi za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in okolja v vrtcih in šolah,
ki se izvajajo za cele skupine in razrede.

– Programi ustvarjalnega preživljanja
prostega časa.

– Programi namenjeni staršem in dru-
gim za prepoznavanje odvisnosti, informa-
cije s področja zdravljenja,… .

– Reševanje socialnih stisk in “prva po-
moč odvisniku“.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki programov.

Na razpis se lahko prijavijo društva in
druge neprofitne organizacije, ki:

– izvajajo programe, ki so predmet jav-
nega razpisa,

– so registrirana v RS v skladu s pred-
pisi,

– programe izvajajo v Mestni občini Slo-
venj Gradec oziroma vključujejo občane
Mestne občine Slovenj Gradec,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvajanje programa, delež lastnih sredstev
uporabnikov in delež drugih virov.

Na razpis se lahko prijavijo tudi javni
zavodi, ki izvajajo programe iz tega razpisa
in zanje ne pridobivajo sredstev v okviru
sredstev za redne programe (niso redni
programi zavoda).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki po posameznih področjih:

– Za področje mladinske dejavnosti (po-
dročje pod točko 2) lahko kandidirajo po-
nudniki, ki izvajajo programe za mlade in z

mladimi od 14. do 27. leta starosti v Me-
stni občini Slovenj Gradec.

– Za področje preprečevanja zasvoje-
nosti lahko kandidirajo ponudniki, ki imajo
pregled nad stanjem, opravljene analize in
ustrezne programe preventivnega in kura-
tivnega dela z občani. Predmet razpisa ni-
so programi zdravljenja odvisnikov!

Merila za dodelitev sredstev
– realnost in kvaliteta predlaganega pro-

grama,
– sodelovanje prostovoljcev in upora-

bnikov pri izvajanju programov,
– reference ponudnika,
– število članov iz Mestne občine Slo-

venj Gradec,
– aktivnosti na območju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, iz-

dajanje informatorja,…..),
– odvisnost članov od dejavnosti druš-

tva – gre za razliko med društvi, katerih
skrb je izboljšanje situacije posamezne ka-
tegorije oseb, za katere je sicer v osnovi
že poskrbljeno v okviru drugih institucij
(zdravstveni oziroma socialni zavodi), v
društvo pa se združujejo zaradi ohranjanja
bistvenih socialnih funkcij (komunikacija,
mobilnost,…..),

– zagotovljeni prostori za izvajanje pro-
gramov.

Na razpisu lahko sodelujejo javni za-
vodi, ki izvajajo programe, za katere ne
pridobivajo sredstev v okviru rednega fi-
nanciranja (ti programi niso redna de-
javnost).

III. Orientacijska vrednost programov.
Predvidena (orientacijska) vrednost

vseh programov s področja socialnega
varstva v letu 2001 je 3,500.000 SIT in
sicer za:

Programe pod točko 1: 1,000.000 SIT,
Programe pod točko 2: 500.000 SIT,
Programe pod točko 3: 1,500.000 SIT,
Programe pod točko 4: 500.000 SIT,
Skupaj: 3.500.000 SIT.

IV. Rok izvedbe: sofinancirajo se pro-
grami, ki bodo izvedeni v letu 2001.

V. Predložitev ponudbe: ponudniki mo-
rajo ponudbo oddati po pošti kot priporo-
čeno pošiljko z datumom oddaje 18. 6.
2001 ali v vložišču na sedežu Mestne ob-
čine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec najkasneje do 14. ure iste-
ga dne.

Ponudba mora biti izdelana na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije, z zahtevanimi prilogami.

Nepravočasno oddanih ponudb komisi-
ja ne bo upoštevala.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti ozna-
čena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pri-
pisom: Ne odpiraj – javni razpis – socialno
varstvo – za področje 1 (ali 2, 3 oziroma 4
odvisno od ponudbe).

V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi za različna podro-
čja, mora biti ponudba podana v zaprti ku-
verti za vsako področje posebej. Več pro-
gramov istega področja pa lahko združi v
eni ponudbi s tem, da za vsak program
priloži posebej izdelano ponudbo.

VI. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo komisija opravila na sedežu na-
ročnika, dne 19. 6. 2001. Odpiranje po-
nudb ni javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v
danem roku ne dopolni, bo ponudba izlo-
čena kot nepopolna.

VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
ponudniki obveščeni v roku 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

VIII. Razpisna dokumentacija: zaintere-
sirani lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo v vložišču Mestne občine Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vsak delavnik od 8. do 10. ure.

Dodatne informacije v času trajanja raz-
pisa dobite pri Špeli Pruš na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Slo-
venj Gradec, telefon: 02 / 88 121 39.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-48669
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska

ulica 5, Slovenj Gradec objavlja na podlagi
odloka o proračunu Mestne občine Slo-
venj Gradec za leto 2001 (Uradni list RS,
št. 19/01) in Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/00, 65/00, 97/00,
9/01)

javni razpis
za sofinanciranje programov s

področja kulture v Mestni občini
Slovenj Gradec

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna ob-
čina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec objavlja javni razpis za iz-
bor projektov in programov s področja kul-
ture.

II. Predmet javnega razpisa so sklopi
projektov in programov s področja kulture:

1. Programi nevladnih in neprofitnih or-
ganizacij s področja amaterske kulture,

2. Mladinski kulturni programi,
3. Organizacija kulturnih prireditev,
4. Vzdrževanje in oživljanje kulturne de-

diščine.
Vsebina programov
1) Programi nevladnih in neprofitnih or-

ganizacij s področja amaterske kulture.
– Programi redne vadbe in priprav izva-

jalcev na področju amaterske kulture,
– Javna predstavitev programov,
– Gostovanja in udeležba na tekmova-

njih,
– Nabava opreme za izvedbo progra-

mov (kulise, rekviziti, kostumi, itd).
2) Mladinski kulturni programi.
– Programi s področja kulture, name-

njeni povezovanju mladih z območja obči-
ne in okolice (Koroška), ter njihovemu
vključevanju v življenje in dogajanje v ob-
čini,

– Programi s področja kulture, ki teme-
ljijo na participaciji mladih.

3) Organizacija kulturnih prireditev.
– Kulturni in razvedrilni programi name-

njeni širši javnosti.
– Kulturni in razvedrilni programi za ci-

ljne skupine (otroške prireditve, prireditve
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za šolsko mladino, prireditve za starejše
občane).

– Kulturne prireditve posvečene dogod-
kom (obletnice ali tradicionalni dogodki).

– Kulturne prireditve in akcije vezane
na prezentacijo kulturnih vrednot (objava
literarnih ali glasbenih del, razstave, publi-
kacije,…).

4) Vzdrževanje in oživljanje kulturne de-
diščine.

– Dela v zvezi z vzdrževanjem in oživlja-
njem kulturne dediščine skladno z usmeri-
tvami o rabi in namembnosti kulturnih spo-
menikov pod nadzorom in skladno z navo-
dili Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine Maribor. Lastniki kulturnih spo-
menikov lahko uveljavljajo le pomoč pri kri-
tju nadpovprečnih stroškov pri vzdrževanju
zaradi ohranjanja spomeniške funkcije ob-
jekta oziroma področja (posebne nestan-
dardne oblike in materiali, itd.).

– Restavratorski posegi pri ohranjanju
premične kulturne dediščine.

– Predlogi za zavarovanje ali odkup mu-
zejskih eksponatov in pomembnejših likov-
nih del.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki programov.

Na razpis se lahko prijavijo:
1. Društva in druge neprofitne organi-

zacije ter njihove zveze, ki:
– izvajajo programe, ki so predmet jav-

nega razpisa,
– so registrirana v RS v skladu s pred-

pisi,
– programe izvajajo v Mestni občini Slo-

venj Gradec in vključujejo občane Mestne
občine Slovenj Gradec,

– imajo izdelano finančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvajanje programa, delež lastnih sredstev
in delež drugih virov.

2. Na razpis se lahko prijavijo tudi javni
zavodi, ki izvajajo programe iz tega razpisa
in zanje ne pridobivajo sredstev v okviru
sredstev za redne programe (niso redni
programi zavoda).

3. Posamezniki, ki
– se aktivno vključujejo v kulturno do-

gajanje v Mestni občini Slovenj Gradec in s
svojo dejavnostjo vzpodbujajo in bogatijo
podobo občine,

– so kot lastniki kulturnih znamenitosti
zainteresirani za njihovo ohranitev in pred-
stavitev.

Le izjemoma bo mogoče naknadno med
letom zaprositi za sofinanciranje kulturne-
ga programa ali projekta, ki ga bo predla-
gatelj prijavil pod pogoji tega razpisa, sa-
mo v primeru, da gre za posebno pomem-
ben program ali projekt, ki ga ni bilo mogo-
če v naprej načrtovati.

Predlog programov ali projektov s po-
dročja ljubiteljske dejavnosti zbira Zveza
kulturnih društev Slovenj Gradec, France-
tova 5, Slovenj Gradec.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki po posameznih področjih:

– Za področje mladinske dejavnosti (po-
dročje pod točko 2) lahko kandidirajo mla-
di ustvarjalci in ponudniki, ki izvajajo pro-
grame za mlade in z mladimi od 14. do 27.
leta starosti v Mestni občini Slovenj
Gradec.

– Za področje vzdrževanja kulturne de-
diščine (področje pod točko 4) lahko kan-
didirajo lastniki z odlokom razglašenih kul-
turnih spomenikov s priloženim zemljiško
knjižnim izpiskom oziroma overjenim doka-
zilom o lastništvu in drugi lastniki ali uprav-
ljalci premične kulturne dediščine.

Kriteriji in merila za dodelitev sredstev.
Splošni kriteriji in merila za izbor pro-

gramov in projektov so:
– realnost in kvaliteta predlaganega pro-

grama,
– reference ponudnika,
– pomembnost programa oziroma pro-

jekta pri promociji Slovenj Gradca kot kul-
turnega središča,

– rednost delovanja (redna vadba, ve-
čletno uspešno delovanje,…..),

– obiskanost in odmevnost prireditev ,
– neprofitnost programa ali projekta,
– strokovna usposobljenost in zagotov-

ljena oprema za izvedbo programa,
– zagotovljeni prostori za izvajanje pro-

gramov.
Dodatni kriteriji in merila za posamezna

razpisna področja so sestavni del razpisne
dokumentacije.

Na področju varstva kulturne dediščine
bodo upoštevani le predlogi, ki bodo uskla-
jeni z režimom strokovnega varovanja spo-
menika ali znamenitosti v obsegu zakon-
skih obveznosti.

III. Orientacijska vrednost programov:
predvidena (orientacijska) vrednost vseh
programov s področja kulture v letu 2001
je 8,300.000 SIT, in sicer za:

Programe pod točko 1: 4,000.000 SIT,
Programe pod točko 2: 800.000 SIT,
Programe pod točko 3: 2,000.000 SIT,
Programe pod točko 4: 1,500.000 SIT,
Skupaj: 8,300.000 SIT.

IV. Rok izvedbe: sofinancirajo se pro-
grami, ki so bili ali se bodo izvedli v letu
2001. Pri tem bodo upoštevana tudi preje-
ta sredstva, ki jih je ponudnik za prijavljen
program akontacijsko koristil v letu 2001
preko dotacij Zveze kulturnih društev Slo-
venj Gradec.

V. Predložitev ponudbe: ponudniki
morajo ponudbo oddati na pošti kot pri-
poročeno pošiljko z datumom 18. 6. 2001
ali v vložišču na sedežu Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, najkasneje do 14. ure
istega  dne.  Ponudbe  programov  pod 
točko 1. – Programi nevladnih in nepro-
fitnih organizacij s področja amaterske
kulture ponudniki oddajo po pošti kot
priporočeno pošiljko z datumom 18. 6.
2001 ali na sedežu Zveze kulturnih druš-
tev Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380
Slovenj Gradec, najkasneje do 14. ure iste-
ga dne.

Ponudba mora biti izdelana na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije, z zahtevanimi prilogami.

Nepravočasno oddanih ponudb komisi-
ja ne bo upoštevala.

Ponudba v zaprti kuverti mora biti ozna-
čena z imenom in naslovom ponudnika, v
spodnjem levem kotu pa opremljena s pri-
pisom: Ne odpiraj – javni razpis – kultura –

za področje 1 (ali 2, 3 oziroma 4, odvisno
od ponudbe).

V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi za različna podro-
čja, mora biti ponudba podana v zaprti ku-
verti za vsako področje posebej. Več pro-
gramov istega področja pa lahko združi v
eni ponudbi s tem, da za vsak program
priloži posebej izdelano ponudbo.

VI. Odpiranje ponudb: odpiranje po-
nudb bo komisija opravila v torek, 19. 6.
2001. Odpiranje ponudb ni javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni prijavo
dopolnijo. V primeru, da ponudnik prijave v
danem roku ne dopolni, bo ponudba izlo-
čena kot nepopolna.

VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
ponudniki obveščeni v roku 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

VIII. Razpisna dokumentacija: zaintere-
sirani lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo za programe pod točo 2., 3. in 4. v
vložišču Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, za
programe pod točko 1. pa na sedežu Zve-
ze kulturnih društev Slovenj Gradec, Fran-
cetova 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak de-
lavnik od 8. do 10. ure od dneva objave
tega razpisa do dneva, ko se izteče rok za
oddajo ponudbe.

Dodatne informacije v času trajanja raz-
pisa dobite osebno ali po telefonu pri Špeli
Pruš na Oddelku za družbene dejavnosti
Mestne občine Slovenj Gradec, telefon:
02/88-121-39 in za programe pod točko
1. pri Andreji Gologranc Fišer na Zvezi kul-
turnih društev Slovenj Gradec, telefon:
02/88-426-60.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 35205-2/00-07 Ob-48574
Na podlagi zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
13. člena odloka-koncesijskega akta za
podelitev koncesije za izgradnjo kanali-
zacijskega omrežja s čistilno napravo in
izvajanje gospodarske javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda v Občini Radlje ob
Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št.
16/2000) in 7. člena statuta občine Ra-
dlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik,
št. 23/99 in 20/00) Občina Radlje ob
Dravi objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja z napravami
za čiščenje in za izvajanje

gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v Občini

Radlje ob Dravi
1. Razpisovalec (koncedent): Občina

Radlje ob Dravi, 2360 Radlje ob Dravi,
Mariborska 7, tel. št.: (H.C.) (02)
88-71-401, telefaks (02) 88-71-211,
e-mail: obcina.radlje@siol.net.

2. Predmet razpisa: koncesija za izgrad-
njo kanalizacijskega omrežja z napravami
za čiščenje in izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih vo-
da v Občini Radlje ob Dravi.
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3. Obseg koncesije: izgradnja kanaliza-
cijskega omrežja na območju Občine Rad-
lje ob Dravi z napravami za čiščenje ter
izvajanje gospodarske javne službe odva-
janje in čiščenje odpadnih voda na obmo-
čju Občine Radlje ob Dravi na podlagi ve-
ljavne slovenske zakonodaje s področja
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ob
upoštevanju normativov Evropske sku-
pnosti.

4. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deli za dobo do 25 let in se razdeli na dve
fazi:

1. faza – lahko traja do 10 let in zajema
čas:

– do 2 leti za pripravo prostorske in
tehnične dokumentacije, vključno s PGD,
ter za pridobitev upravnih dovoljenj, in

– za izgradnjo kanalizacijskega omrežja
z napravami za čiščenje,

2. faza – izvajanje gospodarske javne
službe traja od začetka obratovanja zgraje-
nih objektov in naprav do poteka koncesij-
skega razmerja.

Trajanje koncesije bo odvisno od amor-
tizacijske dobe infrastrukturnih objektov in
naprav, ki so pogoj za opravljanje koncesi-
onirane dejavnosti, in se natančneje določi
v koncesijski pogodbi. Po prenehanju kon-
cesijskega razmerja za dobo, za katero bo
sklenjeno, vsi objekti in naprave brez pla-
čila preidejo v last in posest koncedenta.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.

Koncedent si pridržuje pravico, da po
pridobitvi dokumentacije in ocenitvi mož-
nosti za pridobivanje nepovratnih sredstev
proti plačilu stroškov izdelave dokumenta-
cije odstopi od pogodbe, v kolikor oceni,
da ne more pridobiti zadostnih nepovratnih
sredstev, ali da ne bo sposoben prevzeti
obveznosti iz koncesije.

5. Udeleženci razpisa: razpisa za prido-
bitev koncesije se lahko udeležijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Udeleženec razpisa je lahko tudi tuja prav-
na oseba, če izpolnjuje z zakonom predpi-
sane pogoje za opravljanje dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji.

6. Vsebina ponudbe: ponudba mora bi-
ti sestavljena v skladu z določili tega javne-
ga razpisa in v skladu z določili razpisne
dokumentacije ter mora vsebovati:

6.1. Podatke o ponudniku s predstavi-
tvijo.

6.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev –
registraciji za opravljanje razpisane dejav-
nosti.

6.3. Dokazilo, da ponudnik ni v postop-
ku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
ter da ni bil pravnomočno obsojen za kaz-
nivo dejanje ali prekršek.

6.4. Potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakoni.

6.5. Dokazila, da ima predpisana do-
voljenja za opravljanje dejavnosti s po-
dročja, za katero se razpisuje koncesija in
da je tehnično ter kadrovsko usposobljen
za kakovostno izvajanje razpisane dejav-
nosti.

6.6. Potrdilo ustrezne finančne institu-
cije o celotnem prometu v zadnjih 3 po-
slovnih letih.

6.7. Vplačilo varščine ali bančno garan-
cijo za resnost ponudbe, nepreklicno in
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 0,2% po-
nudbene vrednosti investicije.

6.8. Referenčne liste o že zgrajenih ob-
jektih in napravah s področja, za katero se
podeljuje koncesija.

6.9. Zasnovo koncepta izgradnje ka-
nalizacijskega sistema (primarnega in
sekundarnega omrežja ter morebitnih
območij mobilnega odstranjevanja, naprav
za  čiščenje)  za  območje  Občine  Radlje
ob Dravi, oceno vrednosti sistema, plani-
ran čas izgradnje sistema s terminsko na-
vedbo vključevanja posameznih delov ob-
čine v sistem (postopnost vključevanja), na-
čin in pogoje za upravljanje s sistemom.
Ponudnik mora v ponudbi posebej prikaza-
ti obseg stroškov za izdelavo dokumen-
tacije.

6.10. Finančno konstrukcijo za izvedbo
celotne investicije in za vzdrževanje siste-
ma ter za zagotavljanje kvalitetnih storitev
za končne uporabnike sistema, (razdelje-
no po fazah gradnje z deležem lastnih sred-
stev) kot dokazilo sposobnosti ponudnika
za realizacijo ponudbe.

6.11. Strukturo cene storitev ter pro-
jekcijo finančnih obremenitev končnih upo-
rabnikov za priključevanje na sistem in za
ves čas trajanja koncesije – ceno storitev,
ob upoštevanju veljavne zakonodaje na po-
dročju politike cen komunalnih storitev v
Republiki Sloveniji.

6.12. Rok izgradnje sistema (po fazah
in v celoti), rok trajanja celotne koncesij-
ske dobe.

6.13. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
koncesije (garancijska doba za delovanje
sistema po izteku koncesijskega razmerja,
višina koncesijske dajatve, predlog dodat-
nih variantnih rešitev kanalizacijskega si-
stema, vključitev obstoječega kanalizacij-
skega omrežja v sistem).

6.14. Navedbo pooblaščenih oseb ali
službe ponudnika, ki na zahtevo konce-
denta oziroma njegovega pooblaščenca
daje tolmačenja v zvezi s ponudbo.

6.15. Izjavo, da se ponudnik strinja z
vsemi razpisnimi pogoji brez pripomb.

6.16. Izjavo, da se ponudnik obveže
projekt razdeliti na dele projekta, ki jih lah-
ko v primeru pridobitve nepovratnih sred-
stev brez odškodnine izloči iz koncesije,
oziroma izdelati poseben projekt, ki se brez
odškodnine izloči iz koncesije zaradi pri-
dobitve nepovratnih sredstev.

Opombe k 6. točki:
– noben ponudnik ne more sodelovati v

razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi dru-
gega ponudnika.

– v postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika bodo obravnavane le celovite po-
nudbe.

– celotna ponudba mora biti jasna in
čitljiva tako, da bo izključila kakršenkoli
dvom v zvezi z besedami in številkami, mo-
ra biti brez popravkov, medvrstičnega tek-
sta in brisanja.

– ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku, če je sestavljena v dru-

gem jeziku, mora biti uradno prevedena in
overjena.

– vse stroške v zvezi s pripravo ponud-
be nosijo ponudniki, tudi če ne pride do
sklenitve koncesijskega razmerja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

7.1. Ekonomska merila
Cena očiščene vode za uporabnika v

SIT/m3, višina priključnine,
Cena kapitala, obrestna mera,
Finančna konstrukcija – posojila, lastna

sredstva, stopnja donosnosti.
7.2. Tehnične rešitve
Rok dokončanja sistema,
Zanesljivost in trajnost obratovanja si-

stema, tudi po prenehanju koncesijskega
razmerja – v letih.

Stopnja zajema gospodinjstev, izražena
v procentih.

Dodatne opcije – predlogi rešitev, vklju-
čitev obstoječega sistema.

7.3. Organizacijski vidiki:
Način organiziranja in sposobnost or-

ganiziranja javne službe v občini,
Način zagotavljanja kakovosti storitev

koncesionarja,
Način zavarovanja proti škodi in tretjim

osebam.
7.4. Kvalifikacija ponudnika:
Strokovne kvalifikacije ponudnika,
Pozitivne reference za podobne nalo-

ge, tudi v Sloveniji,
Zanesljivost, poslovna boniteta ponu-

dnika.
7.5. Preference koncedenta pri izbiri.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
dnem objave tega razpisa in po vplačilu
nevračljivega zneska v višini 100.000 SIT
na ŽR Občine Radlje ob Dravi, št.
51860-630-25664, in sicer vsak delovni
dan od 8. do 14. ure v prostorih Občinske
uprave Radlje ob Dravi, soba 318/III.

Informacije v zvezi z razpisom dajejo po
predhodni najavi in v roku 14 dni po objavi
razpisa: Alojz Hauser in Andrej Podlesnik
(tehnična vprašanja) in Simona Ozmec
(druga vprašanja).

Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le,
če je dvignil razpisno dokumentacijo.

9. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb prične teči naslednji dan po
objavi tega javnega razpisa in izteče dne
17. 7. 2001 ob 10. uri.

Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo:
“Ne odpiraj – razpis koncesije za kanaliza-
cijski sistem v občini Radlje ob Dravi” mo-
rajo prispeti v vložišče Občinske uprave
Radlje ob Dravi, 2360 Radlje ob Dravi,
Mariborska 7, v zgoraj navedenem roku ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke.

Javno odpiranje ponudb bo na dan izte-
ka roka za predložitev ponudb ob 11. uri v
sejni sobi Občine Radlje ob Dravi, soba
313/III.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje ponudnika.

10. Izbira koncesionarja: o izboru kon-
cesionarja bo v roku 90 dni izdana odloč-
ba. Vsi ponudniki na javnem razpisu imajo
položaj stranke v upravnem postopku.

Občina Radlje ob Dravi
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Javne dražbe

Ob-48647
Mestna občina Maribor, Ulica Heroja

Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje

javno dražbo
za prodajo dela poslovnega deleža v
družbi Aerodrom Maribor d.o.o. – v

stečaju št. reg. vl. 1/381-00
Kraj in čas javne dražbe: javna dražba

bo potekala v prostorih Mestne občine Ma-
ribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor, soba
št. 215/II dne 4. 6. 2001 s pričetkom ob 9.
uri.

Predmet prodaje: predmet prodaje je
85% poslovnega deleža v družbi Aerodrom
Maribor d.o.o. – v stečaju oziroma 93,66%
poslovnega deleža družbenika Mestne ob-
čine Maribor, ki prodaja del svojega poslov-
nega deleža. Nominalna vrednost ponuje-
nega poslovnega deleža znaša
160,638.100 SIT. Skupni osnovni kapital
družbe znaša 188,986.000 SIT.

Lastnik ponujenega poslovnega deleža
je Mestna občina Maribor.

Predkupni upravičenci so bili o namera-
vani prodaji poslovnega deleža obveščeni
skladno z določili 416. člena ZGD, vendar
niso uveljavljali prednostne pravice do na-
kupa poslovnega deleža.

Izklicna cena: izklicna cena za poslovni
delež, ki je predmet prodaje, je
160,000.000 SIT oziroma preračunano na
dan 4. 5. 2001 po srednjem tečaju Banke
Slovenije 740.856,70 EUR.

Plačilni pogoji: plačilo celotne kupnine
je pogoj za pridobitev poslovnega deleža.

Rok plačila kupnine je 8 dni po sklenitvi
pogodbe o prodaji poslovnega deleža.

Kupec, ki kljub sklenjeni pogodbi o pro-
daji poslovnega deleža, ne nakaže kupnine
v navedem roku oziroma v primeru, ko pro-
dajalec ni mogel vnovčiti bančne garancije,
vplačana varščina kupca zapade v korist
prodajalca, pogodba pa šteje za neveljavno.

Kupcu, ki na podlagi podpisane zaključ-
nice na javni dražbi ne sklene pogodbe o
prodaji poslovnega deleža, varščina zapade
v korist prodajalca.

Prodajalec si pridržuje pravico, takoj po
izteku roka, dogovorjenega za plačilo kupni-
ne po pogodbi o prodaji poslovnega deleža,
v kolikor kupnina ni v celoti poravnana ali
sploh ni poravnana, zahtevati pri banki, ki je
izdala bančno garancijo, poplačilo terjatve
do višine neporavnane kupnine. Varščina se
v navedenem primeru všteva v kupnino.

Pogoji javne dražbe:
Varščina: varščina znaša 10% od predla-

gane izklicne cene poslovnega deleža.
Varščino je potrebno nakazati na žiro ra-

čun številka 51800-630-25505 sklicna šte-
vilka 00 720099-2002 oziroma devizni ra-
čun pri Novi Kreditni banki Maribor, Vita
Kraigherja 4, Maribor, številka: 27620-633-
978-2560/7 najkasneje 3 delovne dni pred
izvedbo javne dražbe z navedbo: “plačilo
varščine za javno dražbo”.

Komisija za nadzor dražbe mora prejeti
prijavo na dražbo 3 delovne dneve pred
pričetkom javne dražbe na naslov: Mestna

Razpisi delovnih
mest

Ob-48573
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova

39 razpisuje mesta:
1. Vodij raziskovalnih enot:
– Odseka za fiziko nizkih in srednjih

energij,
– Odseka za reaktorsko fiziko,
– Odseka za digitalne komunikacije in

mreže in
– Odseka za reaktorsko tehniko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih sploš-
nih pogojev za vodilne raziskovalne delavce
izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela in vzgoji kadrov na tem podro-
čju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev .

Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

2. Vodje izobraževalnega centra za
jedrsko tehnologijo

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

– doktorat znanosti tehnične ali naravo-
slovne smeri,

– organizacijske in vodstvene sposob-
nosti,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo, in program in smernice razvoja ICJT.

Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.

Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-
njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut Jožef Stefan Ljubljana

občina Maribor, Oddelek za finance, Ulica
Heroja Staneta 1, Maribor.

K prijavi na dražbo mora dražitelj priložiti:
– dokazilo o plačilu varščine,
– dokazila o zavarovanju plačila kupnine

z nepreklicno brezpogojno garancijo prvo-
vrstne banke z veljavnostjo 30 dni od dne
zaključka javne dražbe na znesek, ki ne sme
biti nižji od 90% izklicne cene,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe);

sicer na dražbi ne morejo sodelovati.
Bančna garancija v korist Mestne občine

Maribor mora biti posredovana preko Nove
Kreditne banke Maribor d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 4.

Prodajalec si pridržuje pravico odločiti o
ustreznosti predložene bančne garancije.

Varščina bo uspešnemu dražitelju všteta
v kupnino, preostalim dražiteljem se varšči-
na vrne v roku 3 dni po končani javni dražbi
brezobrestno.

S plačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru
odstopa ponudnika od dražbe oziroma v
primeru, da kupec potem ko je bil izbran
kot najugodnejši ponudnik, ne sklene v
predpisani obličnosti pogodbe o prodaji po-
slovnega deleža, vplačana varščina zapade
v korist prodajalca.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje dolo-
čene s tem razpisom javne dražbe.

Pravne osebe se morajo pred pričetkom
javne dražbe izkazati z izpiskom iz sodnega
registra oziroma registra družb, fizične ose-
be se morajo izkazati z veljavnim osebnim
dokumentom.

Pravne ali fizične osebe lahko za udele-
žbo na dražbi pooblastijo drugo fizično ali
pravno osebo. Pooblastilo mora biti pisno in
overjeno pri notarju.

Vse stroške v zvezi z izvedbo javne dra-
žbe in stroške v zvezi s prenosom poslovne-
ga deleža nosi kupec.

Dražitelji – potencialni kupci se lahko s
podrobnejšimi pogoji seznanijo iz dokumen-
tacije, nanašajoče se na finančno - pravno
stanje v družbi ter pravna razmerja med druž-
beniki.

Kupec ne more kasneje zahtevati bodisi
znižanja cene, bodisi razveljavitve pogodbe
iz razloga, ker ni bil seznanjen z vsebino
pravic in odgovornosti, ki mu jih daje la-
stništvo nad poslovnim deležem oziroma ni
bil seznanjen z dejanskim finančno – prav-
nim stanjem v družbi.

Dokumentacija, nanašajoča se na pred-
met javne dražbe, je na vpogled od dneva
objave dražbe dalje, vsak dan med 8. in 12.
uro na naslovu Mestna občina Maribor, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Ulica He-
roja Staneta 1, Maribor. Dokumentacija je v
slovenskem jeziku, podatki o tehničnih la-
stnostih letališke infrastrukture so dražite-
ljem na voljo v angleškem jeziku.

Pravila javne dražbe: javno dražbo vodi
Stanka Osterc. Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja komisija, sestavljena iz treh
članov.

Javna dražba bo potekala ustno v slo-
venskem jeziku.

Dražitelji lahko dvignejo ceno za najma-
njši znesek 5,000.000 SIT oziroma prera-

čunano na dan 4. 5. 2001 po srednjem
tečaju Banke Slovenije 23.151,80 EUR.

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, do-
kler ni podana višja ponudba.

Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki je podal
najvišjo ceno in izpolnjuje druge pogoje,
opredeljene s tem razpisom javne dražbe.

Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Zapisnik se vodi v
slovenskem jeziku. Ugovore rešuje komisija
za nadzor javne dražbe takoj.

Mestna občina Maribor
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Ob-48625
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na

podlagi 12. in 21. člena Akta o ustanovitvi
in 22. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest razpisuje de-
lovno mesto

vodje območne izpostave Jesenice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višješolsko izobraz-

bo družboslovne, humanistične ali ekonom-
ske smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Delovno mesto je razpisano za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati za vodjo območne izpostave mo-
rajo v postopku razpisa predložiti svojo zami-
sel o razvoju in delovanju območne izpostave.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljublja-
na, 8 dni po tej objavi.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 30 dneh po končanem razpisnem roku.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 130-2/01 Ob-48627
Razpisna komisija za imenovanje name-

stnika generalnega direktorja, pomočnikov
generalnega direktorja in direktorjev podruž-
nic razpisuje skladno z 32. in 34. členom
statuta Agencije Republike Slovenije za pla-
čilni promet delovno mesto

direktorja podružnice Celje.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonom-

ske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom in opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj sprejema razpi-
sna komisija za imenovanje namestnika ge-
neralnega direktorja, pomočnikov general-
nega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prija-
vo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-48675
Na podlagi sklepa sveta inštituta ponov-

no razpisujemo delovno mesto s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi

predstojnika inštituta.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje in imeti:
– visoko strokovno izobrazbo medicin-

ske smeri z opravljeno specializacijo na po-
dročju fizikalne medicine in rehabilitacije,
dosežen doktorat znanosti in ustrezen naziv
visokošolskega učitelja;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na po-
dročju fizikalne medicine in rehabilitacije;

– znanje enega od svetovnih tujih jezi-
kov,

– državljanstvo Republike Slovenije in
aktivno obvladati slovenski jezik.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev na gornji naslov z oz-
nako “za razpis” v 8 dneh po objavi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh.

Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana

Ob-48773
Svet Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mi-

rana Jarca 3, 8340 Črnomelj, razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po

53. oziroma po 144. in 145. členu Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja ter imeti pedagoške in organiza-
cijske sposobnosti za vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanje-
ga dela v vzgoji in izobraževanju ter svoj
program o nadaljnjem razvoju šole v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov šole, s pripisom
“za razpis ravnatelja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Glasbena šola Črnomelj

Ob-48831
Upravni odbor Zveze Glasbene mladine

Slovenije (s kratico GMS) razpisuje na pod-
lagi 19. člena statuta GMS prosto delovno
mesto

generalnega sekretarja GMS.
Razpisni pogoji: VII. stopnja strokovne

izobrazbe glasbene ali glasbeno-pedagoške
smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj v
organizacijskih poslih na kulturnem ali izo-
braževalnem področju in aktivno obvladova-
nje slovenskega in najmanj dveh svetovnih
jezikov.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
poslati v roku 8 dni od dneva objave na
naslov: Zveza Glasbene mladine Slovenije,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Za razpis generalnega sekretarja”.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v roku 30 dni po preteku roka za prija-
ve na razpis.

Zveza Glasbene mladine Slovenije

Druge objave

Št. 2655-256/2000-7-03920 Ob-48800
Na podlagi 10. in 63. člena Zakona o

prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99 – odl.
US, 65/99 in 36/00) Ministrstvo za promet
razpisuje

potrebe po prevozih na linijah
primestnega, medkrajevnega

in mednarodnega avtobusnega
prometa

Razpis potreb po prevozih velja za razpi-
sno prometno leto 2001/2002.

Realizacija potreb po prevozih se zago-
tavlja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem
voznih redov na avtobusnih linijah prime-
stnega, medkrajevnega in mednarodnega
prometa. Potrebe po prevozih v prometnem
letu 2001/2002 sestavlja seznam prime-
stnih, medkrajevnih in mednarodnih avtobu-
snih linij z voznimi redi, ki so registrirani pri
Ministrstvu za promet za prometno leto
2000/2001.

Ministrstvo za promet ugotavlja, da ob-
stoječi voznoredni sistem avtobusnega linij-
skega prometa zagotavlja pokritje potreb
uporabnikov po javnih linijskih avtobusnih
prevozih v notranjem cestnem prometu. Iz
navedenega izhaja, da prevozniki za pro-
metno leto 2001/2002 za linije primestne-
ga in medkrajevnega prometa v postopek
usklajevanja ne predlagajo predlogov novih
linij in predlogov za ukinitev linij.

Izjemoma prevoznik lahko predlaga nov
vozni red, ukinitev ali spremembo voznega
reda primestnih in medkrajevnih linij v pri-
merih, ko se z njimi zagotavlja prevoz delav-
cev na delo oziroma učencev, dijakov in
študentov v šole. Spremembe in ukinitve
posameznih odhodov na linijah je potrebno
označiti in pisno utemeljiti ter jih priložiti k
predlogom spremenjenih voznih redov.

Vozne rede mednarodnih avtobusnih linij
prevozniki lahko predlagajo brez omejitev.

Vozni redi morajo biti izdelani in se uskla-
jujejo ter registrirajo na podlagi določil pra-
vilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS,
št. 29/00, 37/00 in 35/01) in daljinarja s
časi vožnje relacij primestnih in medkrajev-
nih avtobusnih voznih redov v Republiki Slo-
veniji (Ur. l. RS, št. 22/00 in 15/01).

Seznam primestnih, medkrajevnih in
mednarodnih avtobusnih linij registriranih pri
Ministrstvu za promet za prometno leto
2000/2001 je prevoznikom na vpogled pri
Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtni
zbornici Slovenije.

Redno letno usklajevalno konferenco za
prometno leto 2001/2002 razpiše in izve-
de Obrtna zbornica Slovenije.

Ministrstvo za promet

Ob-48823
Obrtna zbornica Slovenije na osnovi do-

ločil 2. in 5. člena Pravilnika o avtobusnih
voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00,
37/00 in 35/01) in pooblastila Ministrstva
za promet, razpisuje

redno letno usklajevalno konferenco
in

izmenjavo voznih redov za prometno
leto 2001/2002

Redna letna usklajevalna konferenca za
prometno leto 2001/2002 se bo pričela v
ponedeljek, 4. junija 2001.

Izmenjava voznih redov po določilu 7.
člena Pravilnika o avtobusnih voznih redih
bo v petek, 25. maja 2001, od 10. do
11. ure, v prostorih revije Obrtnik, Celov-
ška 69, Ljubljana.

Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov, ne more sodelovati na uskla-
jevalni konferenci.

Prevoznik v izmenjavo predloži:
– seznam nespremenjenih voznih redov,
– seznam ukinjenih voznih redov ter nji-

hovo pisno utemeljitev,
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– seznam spremenjenih voznih redov in
predloge spremenjenih voznih redov ter pi-
sno utemeljitev vzroka spremembe,

– seznam novih voznih redov in predlo-
ge novih voznih redov ter njihovo pisno ute-
meljitev.

Sezname in predloge voznih redov pre-
voznik v izmenjavo predloži v štirih izvodih,
in sicer:

– dva izvoda v pisni obliki ter
– dva izvoda v elektronski obliki na di-

sketi ali zgoščenki,
vse v skladu z navodili o podatkovni bazi

avtobusnega voznorednega sistema, ki so
kot priloga št. 2 sestavni del Pravilnika o
avtobusnih voznih redih.

Seznami in vozni redi v pisni obliki mora-
jo biti predloženi v ločenih mapah po vrstah
prevozov (primestni, medkrajevni, medna-
rodni). Seznam nespremenjenih voznih re-
dov, seznami ukinjenih voznih redov, pred-
logi spremenjenih in novih voznih redov ter
pisne utemeljitve morajo biti podpisani in
žigosani.

Predloženi seznami in vozni redi, v pisni
in elektronski obliki, morajo biti zapisani po
naslednjem zaporedju:

1. Seznam nespremenjenih voznih re-
dov, vozne rede, ki se uskladijo z daljinar-
jem:

Seznam nespremenjenih voznih redov
vsebuje: zaporedno številko voznega reda,
naziv linije, veljavno registrsko številko voz-
nega reda iz tekočega prometnega leta. Za
seznamom se predloži po zaporedju iz sez-
nama vozne rede, ki so se spremenili zaradi
uskladitve z veljavnim daljinarjem.

2. Spremenjeni vozni redi:
– seznam ukinjenih voznih redov s pisno

utemeljitvijo razloga ukinitve voznega reda,
– seznam spremenjenih voznih redov s

predlogi spremenjenih voznih redov ter s
pisno utemeljitvijo razloga spremembe voz-
nega reda.

Seznam voznih redov vsebuje: zapore-
dno številko voznega reda, naziv linije, ve-
ljavno registrsko številko voznega reda iz
tekočega prometnega leta.

Predlogi spremenjenih voznih redov so v
elektronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v sez-
namu. Za vsakim pisnim predlogom ukinje-
nega oziroma spremenjenega voznega re-
da mora biti predložena še pisna utemeljitev
razloga spremembe voznega reda in na voz-
nem redu označeni odhodi (kolone), ki se v
voznem redu krajšajo, podaljšujejo ali uki-
njajo. Utemeljitev za mednarodne vozne re-
de ni potrebna.

3. Seznam novih voznih redov, predlogi
novih voznih redov, pisne utemeljitve razlo-
ga predložitve novega voznega reda.

Seznam novih voznih redov vsebuje: za-
poredno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 5501 do vključno 6000.

Predlogi novih voznih redov so v elek-
tronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v sez-
namu. Za vsakim pisnim predlogom novega
voznega reda mora biti predložena še pisna
utemeljitev razloga predložitve novega voz-
nega reda. Utemeljitev za mednarodne voz-
ne rede ni potrebna.

Na nalepki diskete oziroma zgoščenke
morajo biti vpisani podatki: naziv prevozni-
ka, vrste prevozov (primestni, medkrajevni,
mednarodni). Na nalepki mora biti še žig
prevoznika in podpis osebe odgovorne za
vozne rede. V primeru, da so na eni disketi
oziroma zgoščenki vozni redi večjega števi-
la prevoznikov mora biti disketi oziroma zgo-
ščenki priložen seznam prevoznikov z vse-
mi prej navedenimi podatki, žigom in podpi-
som vsakega prevoznika.

V pisnem izvodu pa mora biti seznam
prevoznikov in vrste prevozov na prvi strani
posamezne mape.

Enemu pisnemu izvodu mora biti pred
seznamom nespremenjenih voznih redov
priložen še:

– izjava prevoznika, da so izmenjani voz-
ni redi izdelani skladno z zakonskimi in pod-
zakonskimi predpisi,

– kopija veljavne licence prevoznika,
– pooblastilo predstavniku prevoznika, ki

bo na usklajevalni konferenci usklajeval
predloge voznih redov (Obrazec pisnega
pooblastila je objavljen v Poslovniku o delu
usklajevalne konference) in

– po možnosti še naslednji podatki o
predstavniku: telefonska številka, številka
faksa in naslov elektronske pošte.

Izmenjavni seznami in predlogi voznih re-
dov bodo prevoznikom na razpolago 28. 5.
2001 na internetnem naslovu:
FTP://FG.UNI-MB.SI/AVRIS/IZMENJAVA

Pravne podlage:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 7/99 - odl. US, 65/99 in 36/00),

– Pravilnik o avtobusnih voznih redih
(Uradni list RS, št. 29/00, 37/00 in 35/01),

– Daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 22/00
in 15/01),

– Poslovnik o delu usklajevalne konfe-
rence,

– Poslovnik o delu arbitražne komisije.
Oba poslovnika prevozniki lahko dobijo

na Gospodarski ali Obrtni zbornici Slovenije.
Prevozniki, ki bodo prvič predložili pred-

loge voznih redov v izmenjavo lahko dobijo
zgoščenko s programom za izdelavo voznih
redov na Ministrstvu za promet, Sektor za
cestni promet, Ljubljana, Langusova 4.

Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo
dodatne informacije:

– pravne osebe pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 13, telefon: 01/18 98
233 ali 01/18 98 232 in

– samostojni podjetniki pri Obrtni zbor-
nici Slovenije, Sekcija za promet, Ljubljana,
Celovška 71, telefon: 01/58 30 568 ali
01/58 30 500.

Obrtna zbornica Slovenije
Sekcija za promet

Ob-48425
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi

sklepa stečajnega senata z dne 23. 4.
2001, opr. št. St 17/2000, v stečajnem
postopku nad dolžnikom Novice Vodušek
Press, založništvo, tiskovna agencija, stori-
tve, d.o.o. – v stečaju, Slomškova 3, Ptuj,
objavlja

prodajo
z zbiranjem ponudb

Predmet prodaje je poslovni objekt v sku-
pni izmeri 466,99 m2, s pripadajočim stav-
bnim zemljiščem v skupni izmeri 742 m2,
na Grajski ulici 2, Ptuj, vpisanim pri vl. št.
794, k.o. Ptuj (parc. št. 1306, 1307 in
1308), s pripadajočim inventarjem po in-
venturnem zapisniku, po skupni najnižji pro-
dajni ceni 30,400.000 SIT.

Interesenti morajo pisno ponudbo posla-
ti v zapečateni ovojnici v 15 dneh po objavi
razpisa na Okrožno sodišče na Ptuju, Krem-
pljeva 7, 2250 Ptuj, z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za NV Press, d.o.o. – v stečaju”.

Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko so-
delujejo vse pravne in fizične osebe s sede-
žem v Republiki Sloveniji. Pravne osebe mo-
rajo predložiti izpisek iz sodnega registra v
Republiki Sloveniji, fizične osebe pa potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije. Kupec
mora v skladu s 153. členom ZPPSL predlo-
žiti še ustrezno notarsko overjeno izjavo.

Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% od najnižje prodajne cene na žiro ra-
čun stečajnega dolžnika, št.
52400-690-42557. Potrjen izvod naloga
priloži ponudbi. Varščina bo uspešnemu po-
nudniku vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh po končanem
zbiranju ponudb.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 5
dneh po končanem zbiranju ponudb.

Izbrani ponudnik mora pogodbo o naku-
pu skleniti v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri in plačati kupnino v treh mesecih po
podpisu pogodbe o nakupu, sicer se šteje,
da je od nakupa odstopil in ni upravičen do
vračila varščine.

Premoženje se prodaja po načelu vide-
no-kupljeno. Prenos lastninske pravice bo
mogoč takoj po plačilu celotne kupnine.
Davke in druge stroške prenosa lastništva
plača kupec.

Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/228-12-10, na kateri se je mogoče
dogovoriti tudi za ogled nepremičnine.

Novice Vodušek Press, d.o.o. –
v stečaju, Ptuj

Ob-48733
Stečajni dolžnik Plutal, d.d., Ljubljana, v

stečaju, Cesta v Gorice 8, Ljubljana, objav-
lja

informativno zbiranje ponudb za
prodajo premoženja

Predmet zbiranja ponudbe je nepremič-
nina parc. št. 2116/23 – b. travnik, 3452
m2, vpisano v k.o. Vič, o lastništvu katere
teče še sodni postopek.

Predmet postopka je lahko le nakup ne-
premičnine v celoti, s prevzemom morebit-
nih posledic sodnega postopka.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.

Prodajna pogodba se sklene v roku 8
dni po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8
dneh po poteku roka za zbiranje ponudb.

Ponudbe se dostavijo na naslov stečaj-
nega dolžnika: Plutal, d.d., v stečaju, Cesta
v Gorice 8, p.p. 2919 Ljubljana, s pripisom
“ponudba”.
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Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji pre-
moženja, kakor vse stroške v zvezi s sesta-
vo pogodbe in prenosom lastninske pravi-
ce.

Ponudbe se dostavijo najpozneje v roku
10 dni po objavi tega oglasa.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z no-
benim od ponudnikov.

Vse informacije lahko dobijo ponudniki
po tel. 01/300-40-80, med 13. in 15. uro,
ali faks 01/300-40-90.

stečajni upravitelj Brane Gorše

Samostojni podjetnik Jurij Saletinger,
s.p., Sladki vrh 60d, Sladki vrh, obvešča
cenjene stranke, da preneha s poslovanjem
dne 31. 5. 2001. Ob-48766

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 012-8/01 Ob-48422
Pravila Sindikata državnih in družbe-

nih organov Slovenije – OO Sindikata
Davčnega urada Hrastnik, s sedežem v
Hrastniku, Log 9, se hranijo na Upravni
enoti Hrastnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 28 z dne
4. 5. 2001.

Št. 028-4/01-12-09 Ob-48663
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov z dne 7. 5.
2001, pod zap. št. 58, z nazivom Pravila
sindikata zavoda SVIZ sindikat Območ-
nega odbora občine Trebnje, s sedežem
Kidričeva 11, 8210 Trebnje.

Št. 028-4/01-12-09 Ob-48664
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov z dne 7. 5.
2001, pod zap. št. 59, z nazivom Pravila
sindikata zavoda SVIZ sindikat Osnovne
šole Trebnje, s sedežem Kidričeva 11,
8210 Trebnje.

Št. 028-2/01-12-09 Ob-48665
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov z dne 26. 4.
2001, pod zap. št. 57, z nazivom Statut
sindikata voznikov Eurotek, s sedežem
Bič 11, 8213 Veliki Gaber.

Št. 127-6/2001 Ob-48666
Veljavna pravila Sindikata delavcev Vo-

kol, s sedežem v Novem mestu, Belo-
kranjska ulica 4, ki so bila z dne 28. 3.
2001 sprejeta na ustanovnem zboru članov
sindikata, se sprejmejo v hrambo pri Uprav-
ni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 181.

Št. 028-2/01-0202024 Ob-48512
Upravna enota Ptuj preneha hraniti pra-

vila o organiziranosti in delovanju po-
slovnega sistema sindikata Save Kranj,
sindikalna podružnica Ptuj.

Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
ki se nahajajo v evidenci statutov pod zap. št.
18, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te
odločbe in se izbrišejo iz evidence statutov.

O stroških postopka bo Upravna enota
Ptuj odločala tedaj, ko bodo le-ti v celoti
znani.

Objave delniških
družb

Ob-48614
Uprava družbe Stedek, Podjetje za obde-

lavo in dekoriranje stekla, d.d., Vodenska
cesta 5/a, 1420 Trbovlje, na podlagi 340.
člena Zakona o gospodarskih družbah

poziva delničarje

na zamenjavo in prevzem navadnih del-
nic na prinosnika serije A za navadne delni-
ce na prinosnika serije B.

Družba je s sklepom skupščine dne
22. 8. 2000 povečala osnovni kapital druž-
be za 27,000.000 SIT ter spremenila nomi-
nalno vrednost navadnih delnic na prinosni-
ka tako, da nominalna vrednost ene nava-
dne delnice na prinosnika – serije B znaša
100.000 SIT.

V skladu z navedenim sklepom skupšči-
ne družba poziva delničarje, da v času od
1. 7. 2001 do 31. 7. 2001, med 8. in
11. uro, vsak delovni dan (od ponedeljka
do petka), na sedežu družbe Sinet, d.d., v
Hrastniku, Grajska pot 8, izročijo družbi in
zamenjajo vse navadne delnice družbe na
prinosnika v njihovi lasti z nominalno vre-
dnostjo 10.000 SIT tako, da bodo za eno
navadno delnico na prinosnika, z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT, prejeli eno navadno
delnico na prinosnika z nominalno vre-
dnostjo 100.000 SIT; zamenjava bo pote-
kala v razmerju 1:1.

Zamenjava bo potekala na podlagi podpi-
sa dokumenta o predložitvi in prevzemu del-
nic ter s predložitvijo navadnih delnic na pri-
nosnika z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.

Kolikor delničarji v času, navedenem v tem
pozivu, ne bodo zamenjali in prevzeli novo
izdanih delnic iz naslova povečanja osnovne-
ga kapitala, ima družba pravico za račun delni-
čarjev neprevzete navadne delnice na prino-
snika po trikratnem opozorilu prodati.

Stedek, d.d. Trbovlje

Ob-48596
Uprava družbe Sinet, podjetje za storitve

in proizvodnjo, d.d. s sedežem v Hrastniku,
Grajska pot 8, na podlagi 340. člena zako-
na o gospodarskih družbah

poziva delničarje

na zamenjavo in prevzem navadnih del-
nic na prinosnika serije A za navadne delni-
ce na prinosnika serije B.

Družba je s sklepom skupščine, dne
22. 8. 2000, povečala osnovni kapital
družbe za 12,000.000 SIT ter spremenila
nominalno vrednost navadnih delnic na pri-
nosnika tako, da nominalna vrednost ene
navadne delnice na prinosnika – serije B
znaša 50.000 SIT.

V skladu z navedenim sklepom skupšči-
ne družba poziva delničarje, da v času od
1. 7. 2001 do 31. 7. 2001, med 8. in 11.
uro vsak delovni dan (od ponedeljka do
petka) na sedežu družbe v Hrastniku, Graj-
ska pot 8, izročijo družbi in zamenjajo vse
navadne delnice družbe na prinosnika v
njihovi lasti, z nominalno vrednostjo
10.000 SIT tako, da bodo za eno navadno
delnico na prinosnika, z nominalno vre-
dnostjo 10.000 SIT, prejeli eno navadno
delnico na prinosnika z nominalno vrednos-
tjo 50.000 SIT; zamenjava bo potekala v
razmerju 1:1.

Zamenjava bo potekala na osnovi pod-
pisa dokumenta o predložitvi in prevzemu
delnic ter s predložitvijo navadnih delnic
na prinosnika z nominalno vrednostjo
10.000 SIT.

Kolikor delničarji v času, navedenem v tem
pozivu, ne bodo zamenjali in prevzeli novo
izdanih delnic iz naslova povečanja osnovne-
ga kapitala ima družba pravico za račun delni-
čarjev neprevzete navadne delnice na prino-
snika po trikratnem opozorilu prodati.

Sinet d.d. Hrastnik

Ob-48601
Uprava družbe Forstek, orodjarstvo, in-

ženiring, trgovina, zastopstvo d.d. Hrastnik,
Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku, na
podlagi 340. člena zakona o gospodarskih
družbah

poziva
delničarje na zamenjavo in prevzem

navadnih delnic na prinosnika.
Družba je s sklepom skupščine, dne

22. 8. 2000, povečala osnovni kapital druž-
be za 27,000.000 SIT ter spremenila nomi-
nalno vrednost navadnih delnic na prinosni-
ka tako, da nominalna vrednost 1 navadne
delnice na prinosnika znaša 100.000 SIT.

V skladu z navedenim sklepom skupšči-
ne družba Forstek d.d. Hrastnik poziva delni-
čarje, da v času od 1. 7. 2001 do 31. 7.
2001, med 8. in 11. uro vsak delovni dan
(od ponedeljka do petka) na sedežu družbe
Sinet d.d. v Hrastniku, Grajska pot 8, izročijo
družbi in zamenjajo vse navadne delnice na
prinosnika v njihovi lasti, z nominalno vre-
dnostjo 10.000 SIT tako, da bodo za 1 nava-
dno delnico na prinosnika, z nominalno vre-
dnostjo 10.000 SIT, prejeli 1 navadno delni-
co na prinosnika z nominalno vrednostjo
100.000 SIT; zamenjava bo potekala 1:1.

Zamenjava po potekala na osnovi podpi-
sa dokumenta o predložitvi in prevzemu del-
nic ter s predložitvijo navadnih delnic na pri-
nosnika z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.

Kolikor delničarji v času, navedenem v tem
pozivu, ne bodo zamenjali in prevzeli novo
izdanih delnic iz naslova povečanja osnovne-
ga kapitala, ima družba pravico za račun del-
hničarjev neprevzete navadne delnice na pri-
nosnika po trikratnem opozorilu prodati.

Forstek d.d. Hrastnik
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Javne prodaje delnic

Ob-48609
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi

četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbe
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.
1. Prodajalec: Tovarna usnja UTOK,

p.o., v stečaju, 1241 Kamnik, Usnjarska
cesta 8.

Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 750.000 SIT po delnici.
Drugi pogoji:
– delnice se prodajajo v paketu ali posa-

mezno,
– prodajna pogodba se sklene pod po-

gojem, da stečajni senat prodajalca odobri
prodajo delnic z neposredno pogodbo.

2. Prodajalec: SGP Gradnje Domžale,
p.o. v stečaju, 1230 Domžale, Ljubljanska
cesta 72a.

Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 750.000 SIT.
Drugi pogoji: prodajna pogodba se skle-

ne pod pogojem, da stečajni senat proda-
jalca odobri prodajo delnice z neposredno
pogodbo.

3. Prodajalec: Dom Tisje, 1275 Šmar-
tno pri Litiji, Črni potok 13.

Predmet prodaje: 10 delnic Zavaroval-
nice Triglav, d.d.

Prodajna cena: 900.000 SIT po delni-
ci.

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 po-
nudil najvišjo ceno.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
uprava

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-48572
Na podlagi 465. člena ZGD obvešča-

mo, da je družba Javna razsvetljava, družba
pooblaščenka, d.d., 1261 Ljubljana – Do-
brunje, Litijska cesta 263, dne 25. 4. 2001
pridobila 37,11% delnic Javna razsvetljava,
d.d., 1261 Ljubljana – Dobrunje, Litijska
cesta 263.

Javna razsvetljava, d.d.,
Ljubljana

Ob-48421
Udeležencem notranjega odkupa v po-

djetju Tanin Sevnica, d.d., Hermanova 1,
Sevnica, sporočamo, da 11. 6. 2001 pote-
če rok za vplačilo četrtega paketa delnic iz
naslova neodkupljenega dela Slovenski raz-
vojni družbi, d.d., Ljubljana.

Cena delnice s 50% popustom je pro-
dajna vrednost delnice na dan 31. 12.
1992, revalorizirana z indeksom drobno-
prodajnih cen od 31. 12. 1992 do dneva
vplačila.

Vsem upravičencem sporočamo, da lah-
ko vplačajo sredstva od 21. 5. do 25. 5.
2001, v prostorih uprave Tanin Sevnica, d.d.,
od 11. do 12. ure, ali pa na privatizacijski
račun družbe št. 51610-698-000-0075121,
z imenom Tanin Sevnica, d.d., najkasneje do
25. 5. 2001.

V primeru preveč vplačanih sredstev se
bodo vplačila upoštevala v sorazmerju s šte-
vilom delnic, ki jih kot upravičenec že imate
v podjetju.

Tanin Sevnica, d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-48431

Na podlagi drugega odstavka 454. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah in skle-
pa skupščine družbenikov z dne 9. 11.
2000 direktor družbe ZOP Management
consulting, d.o.o., Dunajska 106, Ljublja-
na, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe ZOP Manage-

ment consulting, d.o.o., ki je vpisan v so-
dnem registru Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni pod vl. št. 11428400, v višini
28,194.000 SIT, se zaradi izstopa družbe-
nikov zmanjša za 25,994.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša 2,200.000 SIT, ki
ostane last edinega preostalega družbenika
Rome Rudolfa.

Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Direktor ZOP Management consulting

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-48420
Na podlagi 43. člena statuta delniške

družbe Splošnega gradbenega podjetja,
d.d., Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe

6. sejo skupščine družbe
Splošnega gradbenega podjetja, d.d.,

Tržič, Blejska cesta 8,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2001 ob 11. uri,

na sedežu družbe v Tržiču, Blejska cesta 8,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:

a) predsednico skupščine: Alenka Ka-
pel,

b) preštevalca glasov: Marko Hafner in
Drago Hlebar.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Draga Intihar iz Cerknice.

2. Sprejem letnega poročila in revidira-
nih finančnih izkazov družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se sprejme predlagano
letno poročilo in revidirane finančne izkaze
družbe za leto 2000.

3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se dobiček poslovnega leta 2000 v višini
25,075.993,89 SIT namenja za pokrivanje
izgube iz leta 1999.

4. Pokrivanje izgube iz leta 1999.
Predlog sklepa: izguba iz leta 1999 v

nominalni višini 81,677.389,98 SIT, ki je
revalorizrana na dan 31. 12. 2000, znaša
88,946.677,69 SIT, se po predlogu upra-
ve in pozitivnem mnenju nadzornega sveta
pokriva iz ustvarjenega dobička v letu 2000,
to je v višini 25,075.993,89 SIT. Izguba v
višini 63,870.683,80 SIT ostane nepokrita
in se pokriva v breme prihodkov v nasled-
njih štirih letih.

5. Seznanitev skupščine z novim članom
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.

Skupščino družbe SGP, d.d., Tržič, se
seznani, da je svet delavcev razrešil Stjepa-
na Erdeca, roj. 2. 1. 1952. Za novega čla-
na nadzornega sveta – predstavnika delav-
cev, je imenoval Beganović Edina, roj. 1.
10. 1962. Mandat novoimenovanemu čla-
nu traja do konca mandatnega obdobja nad-
zornega sveta.

6. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizijska družba k.d. Pod-
boršek Ljubljana, za izvedbo revizije poslo-
vanja za leto 2001.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda bo delničarjem na vpogled 20 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu dru-
žbe vsak delovnik od 8. do 11. ure, v splo-
šni službi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Poziva se udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu najmanj 30
minut pred objavljenim začetkom seje skup-
ščine, da podpišejo listo prisotnih ter pre-
vzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 11.30, v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Splošno gradbeno podjetje Tržič, d.d.
direktor: Darko Štrus

Ob-48430
Uprava družbe na podlagi 21. člena sta-

tuta delniške družbe Cestnega podjetja Ko-
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per d.d., Ulica 15. maja št. 14, Koper, skli-
cuje

4. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Koper, d.d. družbe za gradnjo in

vzdrževanje cest, Ulica 15. maja št. 14,
Koper,

ki bo dne 21. 6. 2001 ob 13. uri, v
Hotelu Koper v Kopru, Pristaniška 3, 1. nad-
stropje, sejna soba »A« in skupaj z nadzor-
nim svetom predlaga naslednji dnevni red in
sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

– skupščino bo vodil izvoljeni predse-
dnik skupščine odvetnik Simon Jeglič iz
Ljubljane, Jadranska 18,

– za preštevalca glasov se imenujeta Ne-
dica Pribac in Renco Hrvatin, oba iz Ce-
stnega podjetja Koper, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska
14.

2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 2000 v
predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi rezultatov poslovanja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se predlog uprave in nadzornega sveta o
ugotovitvi in razporeditvi rezultatov poslova-
nja za leto 2000 ter nerazporejenega čiste-
ga dobička poslovnih let 1997, 1998 in
1999.

Ugotovljeni čisti dobiček poslovnega le-
ta 2000 v znesku 86,811.157,96 SIT se v
višini 43,405.578,98 SIT razporedi v za-
konske rezerve. Znesek 43,405.578,98
SIT ostane nerazporejen.

Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 1997 z revalorizacijskim delom v višini
21,436.079,84 SIT in nerazporejeni dobi-
ček poslovnega leta 1998 z revalorizacij-
skim delom v višini 21,190.449,44 SIT se
razdelita:

– za izplačilo dividend – 84,00 SIT na
delnico,

– za izplačilo udeležbe v dobičku članu
uprave 2,5% od zneska izplačanih dividend,

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta 2,5% od zneska izplačanih divi-
dend,

– preostanek v znesku 4,183.853,68
SIT se razporedi v zakonske rezerve.

Nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 1999 z revalorizacijskim delom v višini
76,344.889,50 ostane nerazporejen.

Družba bo nagrado izplačala članom
nadzornega sveta, ki so funkcijo opravljali
na dan sklica skupščine, in sicer najkasneje
v 90 dneh po zasedanju skupščine.

Družba bo dividende izplačala delničar-
jem, ki so na dan zasedanja skupščine vpi-
sani v Centralni register KDD in sicer najka-
sneje v 90 dneh po zasedanju skupščine.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za poslovno leto 2002

se imenuje družba Audit, Družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, Mur-
ska Sobota.

5. Obravnava sprememb statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta uprava predlaga naslednji sklep: sprej-
mejo se spremembe statuta družbe v pre-
dloženem besedilu.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov in predlaganimi spremembami statu-
ta je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe Cestno podjetje Koper, d.d. družbe za
gradnjo in vzdrževanje cest, Ulica 15. maja
št. 14, Koper, v tajništvu družbe, vsak delov-
ni dan med 11. in 13. uro od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v central-
nem registru KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d., Ljubljana na dan 11. 6.
2001 oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se na podlagi gla-
sovnic, ki jih udeleženci skupščine prejme-
jo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za za-
stopanje na skupščini mora biti pisno.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napoveda-
ti upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo v istem roku posla-
ti tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri na mestu prvega skli-
ca. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.

Cestno podjetje Koper d.d.
uprava

Igor Ukota

Ob-48456
Na podlagi 7.3. točke statuta Gostin-

skega podjetja Sevnica, d.d., sklicuje
uprava

5. redno sejo skupščine delničarjev,

ki bo v torek, 19. 6. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Sevnici, Trg svobode 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine – pred-
sednik, preštevalec in notar.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za člane skupščine se izvolijo predlagani
kandidati in se določi notar.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za poslovno leto 2000, skupaj z
revizorskim mnenjem in mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Pokrivanje izgube in razporeditev ne-
razporejenega dobička prejšnjih let.

Predlog sklepa:
3.1. izguba poslovnega leta 2000, izka-

zana v bilanci stanja družbe na dan 31. 12.
2000 v višini 8,745.424,88 SIT se pokrije:

– v breme revalorizacijskega popravka
rezerv;

3.2. nerazporejeni dobiček iz leta 1998
in 1999 in njegova revalorizacija na dan
pokrivanja izgube se uporabi za pokritje iz-
gube leta 2000.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic za namene iz 240. člena ZGD.
5. Imenovanje revizorja računovodskih

izkazov za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo za re-

vidiranje računovodskih izkazov za poslov-
no leto 2001 se imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenije, d.o.o. iz Ljubljane.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa:
6.1. Skupščina ugotavlja, da z dnem

19. 12. 2001 poteče mandat članom nad-
zornega sveta:

– Sočič Jožica,
– Stopinšek Marija,
– Baloh Ludvik.
Skupščina izvoli za mandatno obdobje

štirih let, s pričetkom mandata 20. 12. 2001
naslednje člane nadzornega sveta – pred-
stavnike delničarjev:

– Vidmar Branko,
– Remar Zdravko,
– Baloh Ludvik.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 19. 6. 2001 ob

12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, tj. 19. 6. 2001 ob
13. uri.

Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepa-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Organizirano zbrana pooblastila morajo biti
izdana po postopku in skladno z vsebino
določil XII. poglavja Zakona o prevzemih.

Na skupščini lahko sodelujejo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo upravi družbe tri dni pred
skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Trg svobode 1, vsak de-
lovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica, od 8. do 12. ure.

Vložitev nasprotnih predlogov ali dopol-
nilnih predlogov

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge ali dopolnilne predloge k dnevnemu re-
du, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednje-
ga delovnega dne od objave sklica, pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Gostinsko podjetje Sevnica, d.d.
uprava družbe

direktor Kristijan Janc
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Ob-48506
Na podlagi določila 7.3. točke Statuta

delniške družbe TEOL, Kemična industrija,
d.d., Ljubljana sklicujemo

5. sejo skupščine
delniške družbe TEOL,

Kemična industrija, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 19. junija 2001 ob 12. uri

v poslovni stavbi družbe v Ljubljani, Tovarni-
ška 48.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščini se izvoli Hude Mirana, in prešte-
valca glasov Lidijo Naglič in Franz Petra.

Za sestavo notarskega zapisa se imenu-
je notarja Vojka Pintarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila preš-

tevalcev glasov predsedujoči skupščini ugo-
tovi sklepčnost skupščine.

3. Sprejem poslovnega poročila z revi-
zijskim poročilom za poslovno leto 2000 na
predlog uprave in mnenja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo in revizijsko poročilo za poslovno leto
2000 na predlog uprave in mnenja nadzor-
nega sveta.

4. Sprejem sklepa o kritju izgube za leto
2000 na predlog uprave in mnenja nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me sklep o pokrivanju izgube iz leta 2000 v
višini 82,612.172,76 SIT v vrednosti na dan
1. 1. 2001 v breme revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala v višini
82,612.172,76 SIT.

5. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za poslovno leto 2001 se na
podlagi predloga nadzornega sveta imenuje
revizijsko hišo KPMG, Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Skupščine družbe se lahko udeležijo le
delničarji, ki so na dan 31. 5. 2001 vpisani
v klirinško depotni družbi kot imetniki delnic
Teol, d.d., njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potre-
bno deponirati v kadrovski službi družbe na
Tovarniški 48 vsaj tri dni pred sejo skupšči-
ne družbe. Prosimo, da vsak delničar ali
njegov pooblaščenec prijavi svojo udeležbo
na skupščini družbe vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine v pisni obliki.

Udeleženci skupščine se prijavijo ob pri-
hodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za 5. sejo skupščine
družbe in prijavnice za 5. sejo skupščine
družbe so delničarjem na voljo in vpogled v
kadrovski službi delniške družbe v Ljubljani,
Tovarniška 48 in sicer vsak delovni dan po
objavi sklica skupščine od 13. do 14. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine dru-
žbe ter ji tako omogočijo pravočasno pri-
pravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom iste-
ga dne, tj. 19. junija 2001 ob 13. uri v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

TEOL d.d. Ljubljana
uprava

Ob-48509
Direktor družbe Kirurški sanatorij Rož-

na dolina, d.d., v skladu z 283. členom
Zakona o gospodarskih družbah ter 29. čle-
nom statuta družbe objavlja

sklic skupščine družbe

Skupščina družbe Kirurški sanatorij Rož-
na dolina, d.d., je sklicana za dne 19. 6.
2001, v prostorih družbe na poslovnem na-
slovu Rožna dolina cesta IV/47 ob 16. uri.

Na skupščini lahko v skladu z določili
statuta družbe sodelujejo in glasujejo le del-
ničarji, ki najkasneje v roku treh dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. Kolikor v pr-
vem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se
zasedanje ponovi dve uri po sklicu neuspe-
lega zasedanja. Na ponovljenem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Dnevni red skupščine je:
1. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in notarja.
2. Obravnava poročila o sklepčnosti.
3. Obravnava in potrditev poslovnega po-

ročila za leto 2000.
4. Obravnava in potrditev plana za leto

2001.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta in

imenovanje novih članov nadzornega sveta.
6. Večanje lastniškega kapitala z izdajo

novih delnic družbe Kirurški sanatorij Rožna
dolina, d.d.

7. Sprememba statuta družbe.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Kirurški sanatorij Rožna dolina, d.d.
direktor družbe

doc. dr. Janez Bajec, dr. med.

Ob-48530
Na podlagi 14. točke statuta družbe SGP

Pomgrad d.d. in Zakona o gospodarskih
družbah, sklicuje uprava družbe

5. skupščino delničarjev družbe
SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31,

Murska Sobota,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2001 ob 12. uri v

konferenčnem prostoru hotela Diana, Slo-
venska ulica 52, Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnost in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta

se imenujejo naslednja delovna telesa skup-
ščine:

– za predsedujočega se imenuje Tadej
Ružič, univ. dipl. prav.,

– za preštevalca se imenujeta: Vida Ba-
lažic in Miran Maučec.

Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar mag. Andrej Rošker.

2. Sprejem Letnega poročila za poslov-
no leto 2000.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme Letno poroči-
lo za poslovno leto 2000 na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta in revizor-
skega mnenja.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
poslovnega leta 2000 ter sklepa o izplačilu
dividend in udeležbi uprave na dobičku iz
poslovnih let 1995 in 1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta ter na podlagi mnenja
nadzornega sveta ostane čisti dobiček, us-
tvarjen v poslovnem letu 2000 v višini
340,846.955,53 SIT, nerazporejen.

Za izplačilo dividend se nameni
49,060.740 SIT bruto, tako da znaša bruto
dividenda 60 SIT na delnico. Za udeležbo
uprave na dobičku se nameni 3,000.000
SIT bruto. Družba bo za namene izplačil
porabila del sredstev nerazporejenega re-
valoriziranega dobička iz poslovnih let 1995
in 1998. Dividende se izplačajo najkasneje
do 31. 8. 2001. Dividenda pripada delni-
čarjem, ki so na dan 18. 6. 2001 vknjiženi
kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe,
ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.d.

4. Sprejem sklepa o plačilu članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
članom nadzornega sveta za njihovo delo
zagotovi plačilo v skupni višini 2,275.000
SIT bruto.

5. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja gla-

sovalne pravice na skupščini imajo delni-
čarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino in ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 18. 6.
2001. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pra-
vice na skupščini preko zakonitih zastopni-
kov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti
dano v pisni obliki in ga je potrebno predlo-
žiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 13. uri, ko bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delovno gradivo k točkam dnevnega re-
da bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

SGP Pomgrad d.d.
Murska Sobota

uprava
Stanko Polanič, univ. dipl. inž. grad.

Ob-48535
Na podlagi 37. člena statuta družbe LIV

Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d.,
Postojna, Industrijska c. 2, uprava sklicuje

4. sejo skupščine
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,

d.d., Postojna, Industrijska c. 2,
ki bo dne 20. 6. 2001 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Postojni, Industrijska c. 2,
z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: za predsedu-
jočo skupščine se izvoli Branko Neffat, univ.
dipl. prav.

Za preštevalce glasov: Matej Valenčič,
Mojca Černigoj, Ana Nadoh.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Darko
Jerše.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v pre-
dloženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček
družbe za leto 2000 znaša 323,766.000
SIT in ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje družbo Rödl & Partner,
d.o.o., Ljubljana.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: na
podlagi pisne odstopne izjave z dne 9. 5.
2001 skupščina z dnem 20. 6. 2001 razre-
ši člana nadzornega sveta, predstavnika del-
ničarjev Antona Škrlja.

Skupščina z dnem 20. 6. 2001 izvoli
Blaža Vodopivca za člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev, do konca man-
datnega obdobja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LIV Postojna, d.d.
direktor:

Branko Milharčič

Št. 196/1 Ob-48539
Na podlagi 33. člena statuta družbe in

drugega odstavka 283. člena ZGD sklicuje
uprava

6. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto,

d.d., Novo mesto, Gubčeva 15,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2001 ob 12. uri, v

sejni dvorani PE “Vrtnarstvo in hortikultura”
v Novem mestu, Smrečnikova 45.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
karja in notarja za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skup-
ščina sklepčna.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila uprave za leto 2000 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju dru-
žbe v letu 2000 z mnenjem nadzornega
sveta in revizijske družbe.

5. Razdelitev čistega dobička za leto
2000 in nerazporejenega dobička iz leta
1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o razdelitvi čistega dobička za leto 2000 in
nerazporejenega dobička iz leta 1996.

6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja v letu 2001 se imenuje revizijska
družba EPIS, d.o.o., iz Celja.

7. Sprejem dopolnitev statuta družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne dopolnitve statuta družbe Gozdno go-
spodarstvo Novo mesto, d.d.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod 1., 3. in 7. točko

sta pripravila uprava in nadzorni svet.
Predloga sklepov pod 4. in 5. točko je

pripravila uprava, nadzorni svet pa je podal
mnenje.

Predlog sklepa pod 6. točko je pripravil
nadzorni svet.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, če pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ured pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak

delovni dan pri Milanu Dragišiču, dipl. ek.,
od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere žele, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi skli-
ca.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.

uprava

Ob-48543
Na podlagi 6.3.3. točke statuta družbe

Kovinar, kovinarstvo in trgovina, Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo me-
sto, uprava sklicuje

4. sejo skupščine družbe Kovinar, Novo
mesto, d.d.,

ki bo v sredo, 20. 6. 2001 ob 15. uri v
prostorih družbe Kovinar Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-

dnika skupščine, dva preštevalca glasov ter
potrdi notarja za sestavo notarskega zapi-
snika po predlogu direktorja.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000 po predlogu direktorja.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto

2000 v znesku 2,819.155,83 SIT ostane
nerazporejen.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana kot predstavnika
delavcev.

Po sklepu sveta delavcev se razreši čla-
na nadzornega sveta kot predstavnika de-
lavcev in imenuje novega člana nadzornega
sveta kot predstavnika delavcev.

6. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje pooblaščeno revizijsko hi-
šo za leto 2001.

Gradivo za skupščino družbe in predlogi
sklepov so delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe Kovinar Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak de-
lovni dan med 11. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe, oziroma njihovi pooblaščeni
ali zakoniti zastopniki.
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Skupščine se lahko udeležijo le tisti del-
ničarji, ki bodo svojo udeležbo na skupščini
najavili pismeno najkasneje tri dni pred sejo
skupščine. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo delničarji
ob vstopu v prostor, v katerem bo potekala
skupščina. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne z istim dnevnim redom ob 16. uri na
istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Kovinar Novo mesto d.d. direktor

Ob-48553
Uprava družbe “HTG” Hoteli, turizem in

gostinstvo, d.d., Sežana, na podlagi 7.3.
točke statuta delniške družbe sklicuje

4. redno sejo skupščine
“HTG” Hoteli, turizem in gostinstvo,
d.d., Sežana, Partizanska cesta 1,
ki bo dne 19. 6. 2001 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta
1, predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli predlagana delovna tele-
sa skupščine.

Na skupščini je prisoten notar Milan Me-
sar iz Sežane.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe za leto 2000,
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.

3. Sklep o delitvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se sprejme pre-
dlagani sklep o delitvi dobička za leto 2000.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizijsko hi-

šo, kot jo je predlagal nadzorni svet družbe.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled na upravi
družbe vsak delovni dan od 8. do 11. ure,
od dneva objave sklica do pričetka skup-
ščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničar se lahko udeleži in uresničuje
svojo glasovalno pravico na skupščini s po-
gojem, da svojo udeležbo na skupščini pri-
javi na sedež družbe pisno najkasneje tri dni
pred izvedbo skupščine.

Delničarje naprošamo, da deponirajo po-
oblastila tri dni pred izvedbo skupščine na
sedežu družbe. Pooblastila ostanejo shra-
njena na sedežu družbe. Morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v 7 dneh od objave
sklica. V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne uro kasneje,
to je ob 14. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Datum izpisa delničarjev iz delniške knji-
ge zahteva uprava najkasneje 10 dni pred
izvedbo skupščine.

Prihod na skupščino se začne ob 12.
uri, zato da se delničarjem in pooblaščen-
cem razdeli glasovnice in da se vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev.

HTG, d.d., Sežana
direktor

Ob-48562
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in in-

ženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, uprava v
skladu z 283. členom Zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje

8. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in

inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,

d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 21. 6. 2001
ob 16.15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene

sklepčnosti sprejema skupščina predlagani
dnevni red.

2. Imenovanje verifikacijske komisije in
notarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pre-
dlagano verifikacijsko komisijo in notarja.

3. Volitve predsednika skupščine in na-
mestnika predsednika skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika skupščine in namestnika predsednika.

4. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejema let-

no poročilo uprave za poslovno leto 2000.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejema pre-

dlagano delitev dobička.
6. Informacija o planu poslovanja za leto

2001 in imenovanje družbe za revizijo raču-
novodskih izkazov v letu 2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo letnih računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2002 predlagano revizijsko dru-
žbo.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo dru-
žbi. Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9.
in 13. uro, na sedežu družbe do vključno
18. 6. 2000. Prijava pooblaščenca bo ve-
ljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Po-
oblastilo fizične osebe mora vsebovati prii-
mek in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja
in pooblaščenca, število glasov, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo
pravne osebe pa priimek in ime, naslov in
EMŠO pooblaščenca, firmo, sedež in števi-
lo glasov ter podpis in žig pooblastitelja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15. in 16. uro, na
kraju skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 17. uri, v
istih prostorih.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine do 18. 6. 2000, med 9.
in 13. uro. Predlogi delničarjev so lahko le

pisni in obrazloženi ter vloženi v roku enega
tedna po objavi tega sklica. Predloge lahko
delničarji vložijo na sedežu družbe.

IBE, d.d., Ljubljana
uprava

mag. Uroš Mikoš

Ob-48564
Na podlagi 24. člena Statuta Commerce

d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava dru-
žbe sklicuje

5. skupščino družbe Commerce d.d.

ki bo v četrtek, 21. junija 2001 ob 15.
uri na sedežu družbe, Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, v Galeriji Commerce.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava – direktor družbe odpre skupšči-

no in ugotovi, da je na skupščini zastopanih
toliko glasovalnih delnic, da skupščina lah-
ko zaseda.

Skupščini bo prisostvovala notarka Na-
da Kumar.

Predlog sklepa: na predlog uprave, se
za predsednika skupščine izvoli odvetnik
Janko Pučnik. Za preštevalca glasov se iz-
volita: Mateja Stanič Rudolf (predstavnik
RR & CO. d.o.o.) in Majda Širok.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
Commerce za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 2000 ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta in revizijske družbe
Rödl & Partner d.o.o., Ljubljana, v predla-
gani vsebini.

3. Razdelitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme razdelitev dobička za leto 2000, in
sicer: nerazporejeni čisti dobiček iz prej-
šnjih let v višini 32,221.396,14 SIT, pove-
čan za revalorizacijski popravek v višini
2,867.704,26 SIT po stanju na dan 31. 12.
2000, se razporedi za izplačilo dividend.

Čisti dobiček poslovnega leta 2000 v viši-
ni 75,847.235,20 SIT ostane nerazporejen.

Razdelitev se opravi po stanju na dan
31. 12. 2000. Do izplačila dividende so
upravičeni delničarji, ki so vpisani v delni-
ško knjigo na dan 21. 6. 2001. Dividende
se izplačajo v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini.

4. Sprememba statuta Commerce d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in v

soglasju z nadzornim svetom se sprejme
predlagani spremembi statuta družbe, kot
je objavljeno v gradivu.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih iz-
kazov za leto 2001 imenuje revizijska hiša
Rödl & Partner, Družba za revizijo in dav-
čno svetovanje, d.o.o., Dunajska 129, Ljub-
ljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, s predla-

ganimi spremembami statuta družbe, je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
pisarni št. 424, od sklica skupščine dalje,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obrazlo-
žitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upra-
vi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan 18. 6.
2001, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in glaso-
valna pravica

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki naj-
kasneje tri dni pred skupščino pisno prija-
vijo svojo udeležbo ter deponirajo poobla-
stila.

Galerija Commerce bo v ta namen odpr-
ta pol ure pred začetkom zasedanja. Prijav-
ljeni udeleženci z identifikacijskim dokumen-
tom in s podpisom potrdijo svojo prisotnost
ter prevzamejo ustrezno gradivo.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15 % glasov. V primeru,
da skupščina ob napovedani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne ob 15.30 v istih prostorih. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Commerce d.d.
direktor

Jože Kaplan

Ob-48588
Na podlagi točke 6.4 statuta delniške

družbe Terme Čatež, d.d., uprava Term Ča-
tež, d.d., sklicuje

7. sejo skupščine
delniške družbe Terme Čatež, d.d.,
v četrtek, 21. 6. 2001 ob 12. uri, na

sedežu družbe v Čatežu, Topliška c. 35,
8250 Brežice, v veliki konferenčni dvorani
hotela Terme.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo o poslovanju v letu
2000.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se sprejme letno poročilo o
poslovanju v letu 2000.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-

zornega sveta se sprejme predlagani sklep
o delitvi dobička.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov Term Čatež, d.d., v letu
2001 se na predlog nadzornega sveta ime-
nuje revizorska hiša Deloitte & Touche.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dloženi sklep o spremembi statuta in določi
čistopis statuta.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v splošni službi na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo tri dni oziroma najkasneje dve uri
pred sejo skupščine.

Terme Čatež, d.d.
uprava

Ob-48589
Na podlagi 22. člena statuta delniške

družbe Belinka KTM, d.d., Ob železnici
14, Ljubljana, uprava sklicuje

7. redno skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, dne 21. 6. 2001 ob
14. uri v dvorani Izobraževalno prodajnega
centra Belinke, Zasavska cesta 95, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Jože Valetič. V verifikacijsko
komisijo se izvolita: za predsednico Renata
Petač Pleško, za preštevalko glasov Zden-
ka Turčinovič.

Skupščini prisostvuje povabljena notar-
ka Dušica Berden iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo za leto 2000 z mnenjem revi-
zorja.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: ustavarjeni čisti dobiček

v letu 2000 v višini 3,216.266,35 SIT se
zadrži v poslovanju kot nerazporejen dobi-
ček.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo Belinke KTM, d.d., Ljubljana,
kot odvisne družbe za leto 2001 skupščina
imenuje tisto revizijsko družbo, ki jo bo ime-
novala skupščina Belinke, d.d., Ljubljana za
revidiranje računovodskih izkazov za leto
2001 Belinke, d.d., Ljubljana, kot obvladu-
joče družbe.

5. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Črta se naslov poglavja “Rezerve” in

petnajsti člen, ki se glasi: “Rezerve ob la-
stninskem preoblikovanju podjetja v delni-
ško družbo znašajo triintridesetmilijonovo-
semstoosemintridesettisoč tolarjev.” in prav
tako se črta naslov poglavja “Delnice”.

2. Štiriinštirideseti člen statuta, ki se gla-
si: “Družba ima petčlanski nadzorni svet.
Trije člani nadzornega sveta so predstavniki
delničarjev. Dva člana nadzornega sveta sta
predstavnika zaposlenih.”, se spremeni ta-
ko, da se spremenjen glasi: “Družba ima
tričlanski nadzorni svet. Dva člana sta pred-
stavnika delničarjev, en član pa je predstav-
nik delavcev družbe.”

3. Šestinštirideseti člen statuta se spre-
meni tako, da se črta besedilo tretje alineje,
ki se glasi: “član nadzornega sveta že v treh
družbah”.

4. Oseminštirideseti člen statuta se spre-
meni tako, da se v prvi vrsti črtata besedi
“najmanj enega”. V ostalem ostane ta člen
nespremenjen.

5. Devetinštirideseti člen statuta se spre-
meni tako, da se besedilo: “Nadzorni svet je
sklepčen, če so pri sklepanju navzoči vsaj
dva predstavnika delničarjev in en predstav-
nik delavcev. Nadzorni svet lahko v tričlan-
ski sestavi odloča tudi brez prisotnosti čla-
nov, ki predstavljajo delavce, če predse-
dnik nadzornega sveta s sklepom ugotovi,
da so bili predstavniki delavcev pravilno vab-
ljeni na sejo in niso opravičeno odsotni.”

nadomesti z naslednjim besedilom: “Nad-
zorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju
navzoča vsaj dva člana. Nadzorni svet lahko
odloča tudi brez prisotnosti člana, ki pred-
stavlja delavce družbe, če predsednik ugo-
tovi, da so bili vsi člani nadzornega sveta
pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.” V
ostalem ostane besedilo tega člena nespre-
menjeno.

6. Štiriinpetdeseti člen statuta, ki se gla-
si: “Člani nadzornega sveta participirajo na
dobičku podjetja, vendar le pod pogojem,
če upravi v določenem poslovnem letu pri-
pada pravica do trinajste plače. Udeležba
na dobičku posameznega člana nadzorne-
ga sveta dosega eno povprečno plačo čla-
na uprave podjetja v preteklem kvartalnem
obdobju.”, se črta.

7. Upoštevaje prej navedene spremebe
statuta se izdela čistopis statuta in novo šte-
vilčenje členov statuta.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: glede na to, da članom

nadzornega sveta Silvu Svetetu, Branku Pa-
šu in Marjanu Cerarju izteče štiriletni man-
dat dne 25. 9. 2001, se v skladu s spre-
membo statuta za člane nadzornega sveta s
štiriletnim mandatom od 25. 9. 2001 dalje
imenujeta Silvo Svete in Branko Paš.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo na sedežu delniške
družbe Ob železnici 14, Ljubljana, vsak de-
lavnik med 11. in 13. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe na dan 14. 6. 2001
in so svojo udeležbo prijavili na sedežu
družbe do vključno 18. 6. 2001, kakor tu-
di njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastop-
niki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mo-
rajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja ozi-
roma dokument o zakonitem zastopstvu
delničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred za-
sedanjem. Udeležence skupščine prosi-
mo, da pridejo na sejo že pred začetkom
zasedanja zaradi evidentiranja udeležbe
in prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje čez eno uro v isti dvorani.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Belinka KTM, d.d.
Mihael Kušar, dipl. inž.

Ob-48590
Na podlagi točke 7.6. Statuta družbe

Egoles, d.d. Škofja Loka – gozdarstvo, raz-
rez lesa, tesarstvo, Kidričeva 56, Škofja Lo-
ka, uprava družbe vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Egoles, d.d. Škofja Loka,

ki bo v četrtek, dne 21. 6. 2001 ob
12. uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Ki-
dričeva 56.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Zdravka Šprajcarja in Marijo
Porenta. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Vojko Pintar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme sklep, da ostane dobiček
ustvarjen v letu 2000 v višini 5,069.213
SIT, nerazporejen.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta družba lahko oblikuje
sklad lastnih delnic do višine 10% vrednosti
osnovnega kapitala družbe, iz naslova pro-
stih rezerv.

Družba lahko oblikuje sklad lastnih del-
nic za namene iz 1., 2., 3. in 7. alineje 240.
člena ZGD.

7. Seznanitev o spremembi predstavni-
ka zaposlenih v NS.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta je skupščina seznanjena,
da je predstavnik zaposlenih v nadzornem
svetu Janez Konc na lastno željo odstopil iz
članstva v nadzornem svetu družbe in je
zato svet delavcev imenoval po predpisa-
nem postopku v nadzorni svet Igorja Piška,
z mandatom do izteka mandata sedanjemu
nadzornemu svetu.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska hiša Euro IN &
Partners iz Škofje Loke.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu, na
sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi
oziroma centralnem registru pri KDD po sta-
nju na zadnji dan prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Egoles, d.d., Škofja Loka
uprava družbe

Ob-48591
Na podlagi 46. člena statuta družbe Pre-

dilnice Litija holding d.d. sklicujem

3. sejo skupščine,

ki bo dne 22. 6. 2001 ob 12. uri v sejni
sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1,
Litija, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske ko-
misije, komisije za izvedbo glasovanja in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklep-

čnost.
3. Letno poročilo za leto 1999 in leto

2000.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano

letno poročilo za leto 1999 in 2000 po
predlogu uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.

4. Delitev dobička za leto 1999 in 2000.
Predlog sklepa: dobiček za leto 2000 v

višini 17,660.209,61 SIT se razdeli, in si-
cer:

– znesek 13,755.450 SIT se izplača del-
ničarjem,

– znesek 3,904.759,61 SIT se razpore-
di v sklad lastnih delnic.

Revalorizacija navedenih zneskov od
1. 1. 2001 do dneva skupščine ostane ne-
razporejena.

Bruto dividenda na delnico je 150 SIT.
Do izplačila dividende je upravičen del-

ničar, ki je lastnik delnice, evidentirane pri
klirinško depotni družbi na dan 19. 6. 2001.

Dividende bo družba izplačala najkasne-
je do 15. 9. 2001.

Dobiček iz leta 1999 s pripadajočo reval-
orizacijo do 31. 12. 2000 se razporedi v
sklad lastnih delnic.

5. Imenovanje revizorja za leto 2000 in
leto 2001.

Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za leto 2000 in 2001 se imenuje
revizijska hiša Revidis, revizijska družba
d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 22.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: z dnem 22. 5. 2001 se
razreši članico nadzornega sveta Janjo
Obermajer, iz Litije, Trg na Stavbah 8, zara-
di odstopne izjave z dne 10. 5. 2001.

Za novo članico nadzornega sveta se z
dnem 22. 6. 2001 imenuje Marijo Brovin-
sky, iz Ljubljane, Melikova 60, za mandatno
obdobje 4 let.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic iz dobička iz leta 2000 v vrednosti
3,904.759,61 SIT, dobička iz leta 1999 v
vrednosti 12,991.074,82 SIT, revaloriza-
cijskega popravka prenesenega dobička iz

leta 1999 v vrednosti 1,156.205,66 SIT in
revalorizacijskega popravka vplačanega pre-
sežka kapitala 9,457.959,91 SIT za nakup
9.170 delnic za namene ponudbe delnic v
odkup delavcev družbe ali z njo povezanih
družb.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki mo-
rajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo po-
oblaščenci predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 22. 6. 2001 ob 13. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št. 7,
vsak dan od 13. do 15. ure.

Predilnica Litija holding d.d.
uprava

Manja Tesla

Ob-48592
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške

družbe Papirnica Vevče d.d. sklicuje uprava
družbe

4. skupščino delničarjev
delniške družbe Papirnice Vevče d. d.,

ki bo 20. 6. 2001 ob 14.30, na sedežu
družbe, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana
Polje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva

preštevalca glasov se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
skupščini. Skupščini prisostvuje notarka
Metka Zupančič iz Ljubljane.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za poslovno leto 2000 ter seznanitev
z mnenjem pooblaščenega revizorja o raču-
novodskih izkazih za obravnavano poslovno
leto in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 2000.

3. Odločanje o rezultatu poslovanja.
Predlog sklepa: čista izguba poslovnega

leta 2000 ugotovljena v višini
3.849,267.979,87 SIT, se v celoti pokrije
v breme akumuliranega revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala s 1. 1. 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje revizor za leto 2001, in
sicer podjetje EOS Revizija d. o. o., Dunaj-
ska 106, 1000 Ljubljana.

Predlagatelja sklepov pod 1., 2. in 3.
točko sta uprava in nadzorni svet, predlaga-
telj sklepa pod 4. točko pa le nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred začetkom zasedanja prijavijo predstav-
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niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delovnik od 8. do 12. ure
do zasedanja skupščine.

Papirnica Vevče d.d.
Ljubljana

uprava družbe

Ob-48593
Uprava družbe na podlagi 283. člena

Zakona o gospodarskih družbah in 10. čle-
na statuta delniške družbe sklicuje

sejo skupščine
delniške družbe Svobodna misel,
ki bo 21. 6. 2001 ob 10. uri na sedežu

družbe v Ljubljani, na Dvoržakovi 12.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in potrditev

dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave skup-

ščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Potrditev predsednika, imenovanje

dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost

predsednika, na predlog uprave skupščina
imenuje dva preštevalca glasov, notarja za ses-
tavo notarskega zapisa in ugotovi sklepčnost.

3. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo Svobodne mis-
li, d.d., za leto 2000.

3. Uporaba dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave do-

biček poslovnega leta 2000, ki je znašal
20.609 SIT, ostane nerazporejen in se pre-
nese v naslednje leto.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
v Ljubljani na Dvoržakovi 12, vsak delavnik
med 9. in 12. uro od dneva objave do vk-
ljučno dneva zasedanja družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, katerih
udeležbo le-ti pisno napovejo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo in
zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne pol ure kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Svobodna misel, d.d.
direktor družbe
Vladimir Kavčič

Ob-48595
Na podlagi točke 7.7. Statuta družbe

Postojnska jama, turizem d.d., Jamska
c. 30, Postojna, uprava družbe vabi delni-
čarje na

4. sejo skupščine
družbe Postojnska jama, turizem d.d.,

ki bo v petek, dne 22. 6. 2001 ob 10. uri
na sedežu družbe v prostoru Jamske resta-

vracije (soba Venecijanka), Jamska c. 30,
Postojna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Andreo Šabec in Marjo Smr-
delj. Skupščini bo prisostvoval vabljeni no-
tar Aleksander Ternovec.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka družbe iz leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se del
dobička iz leta 2000 v znesku 19,068.530
SIT v skladu s 1. točko 228. člena ZGD
razporedi v proste rezerve, del dobička v
znesku 19,068.530,27 SIT ostane neraz-
porejen.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska hiša IN Revizija
d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu, na
sedežu družbe in so vpisani v centralnem
registru pri KDD, po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Postojnska jama, turizem, d.d.,
uprava družbe

Ob-48597
Na podlagi 13. člena statuta delniške

družbe uprava sklicuje

skupščino delniške družbe
SINET, Podjetje za storitve in

proizvodnjo, d.d., s sedežem Grajska
pot 8, Hrastnik

ki bo v četrtek, dne 21. 6. 2001, ob 13.
uri v sejni dvorani upravne zgradbe družbe
Stedek d.d., na naslovu Vodenska cesta
5/a, Trbovlje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje organov skupščine.

 Predlog sklepa:  ugotovi se sklepčnost
skupščine.

 Imenuje se predsedujočega skupščine.
 Imenuje se verifikacijska komisija v se-

stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 2000.
 Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 2000 v predlože-
nem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 2000.

 Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o delitvi dobička za leto 2000:

 Dobiček, ustvarjen v letu 2000 v višini
19,625.585,93 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2001.

 Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja družbe skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., manage-
ment, consulting in revizija, Ljubljana, Du-
najska 21, Ljubljana.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki
so pisno prijavili svojo udeležbo na skup-
ščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skup-
ščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred pri-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez pol ure, to
je ob 13.30, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

SINET, d.d. Hrastnik
uprava

direktor
Miran Grohar, inž.

Ob-48598
Na podlagi 40. čl. Statuta družbe Casi-

no Maribor, igre na srečo d.d., Glavni trg
1, Maribor ter skladno z določili Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe skli-
cuje
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IV. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre

na srečo d.d., Maribor,
ki bo v petek, 22. 6. 2001 ob 11. uri, v

prostorih družbe Casino Maribor d.d., Glav-
ni trg 1, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine. Izvolijo se predsednik Andrej
Ketiš, preštevalka glasov Nevenka Selinšek.
Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Fri-
derik iz Maribora.

3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejetje dnevnega revi-

diranega letnega poročila družbe za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo družbe za leto 2000.

5. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za leto 2000.

Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v po-
slovnem letu 2000 v višini 37,307.000 SIT
se uporabi:

– v višini 609.904,20 SIT, za izplačilo
fiksne dividende imetnikom prednostnih par-
ticipativnih delnic,

– v višini 36,697.095,80 SIT ostaja ne-
razporejen.

6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto se imenuje ITEO-Abeceda.
7. Povišanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep za povišanje osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udele-
žbo na skupščini prijavijo družbi pisno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom sezna-
ma prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na zasedanju skupščine. Za udele-
žbo na zasedanju skupščine se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapi-
tala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.

    Casino Maribor d.d.
     uprava

Ob-48599
Na podlagi 7.6 člena statuta družbe

GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, sto-

ritve in trgovino, d. d., Tržaška 2, Ljubljana,
direktor sklicuje

4. skupščino družbe
GOZD Ljubljana, družba za

proizvodnjo, storitve in trgovino, d. d.
ki bo dne 22. 6. 2001. ob 13. uri v

poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška 2, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih organov
skupščine.

Sprejme se sklep, kot ga predlaga
uprava:

– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– za predsedujočega na skupščini se iz-

voli Miran Škof,
– za preštevalki glasov se izvolita Karlin

Marjeta in Zore Draga,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro

Bregar.
2. Letno poročilo za leto 2000 z mne-

njem revizorja.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: sprejme se letno poročilo
za leto 2000 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 2000.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:

– del dobička iz leta 2000 v znesku
16,186.885 SIT se razdeli za dividende,
razlika v višini 28,889.054,52 SIT ostane
nerazporejena. Dividende 55 SIT bruto/del-
nico se izplačajo v 90 dneh od sklepa skup-
ščine delničarjem po stanju v delniški knjigi
na dan sklepa skupščine.

4. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Ugotovi se, da je član nadzornega sveta
Špan Božidar podal odstopno izjavo za pre-
nehanje mandata z 31. 5. 2001. Namesto
dosedanjega člana se izvoli Henrik Petrnelj
kot novi član nadzornega sveta z mandatom
od 23. 6. 2001 do  3. 5. 2003, ko poteče
mandat tudi drugim članom.

5. Določitev sejnin za predsednika in čla-
ne nadzornega sveta.

Uprava predlaga skupščini da sprejme
naslednji sklep: določi se sejnina v višini
25% zadnje znane bruto plače v RS za pred-
sednika in v višini 20% iste osnove za člane
nadzornega sveta. Tako določene sejnine
so neto.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2002 se imenuje družba
Revidicom, revizijska družba d.o.o, Grizol-
dova 5, Maribor.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so na voljo v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško

knjigo na dan 18. 6. 2001, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe pisno prija-
vijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziro-
ma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna (vsaj 15%
pri sklepanju zastopanega kapitala) – 1.
sklic, bo ponovno zasedanje eno uro ka-
sneje v istih prostorih – 2. sklic, takrat bo
skupščina ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

GOZD Ljubljana, d.d.
direktor

Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.

Ob-48600
Uprava družbe Forstek, orodjarstvo, in-

ženiring, trgovina, zastopstvo d.d. Hrastnik,
Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku, v skla-
du z določili Zakona o gospodarskih dru-
žbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94)
in v skladu s prvim odstavkom 13. člena
statuta družbe sklicuje

8. redno skupščino delničarjev
družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring,

trgovina, zastopstvo d.d. Hrastnik,
Planinska cesta 15, Dol pri Hrastniku.

Skupščina delniške družbe bo dne
21. 6. 2001 ob 12. uri v sejni dvorani uprav-
ne zgradbe družbe Stedek d.d., na naslovu
Vodenska cesta 5/a, Trbovlje, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: imenuje se predsedujo-
čega skupščine.

Imenuje se verifikacijska komisija v sesta-
vi predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirano poslovno poročilo za leto 2000 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,
da ustvarjeni čisti dobiček za leto 2000 v višini
58,261.998,66 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja se imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o., management, consulting
in revizija, Ljubljana.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
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med 11. in 13. uro v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi sklica v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred pri-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez pol ure, to
je ob 12.30, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Forstek d.d. Hrastnik
uprava družbe

Ob-48610
Uprava Abanke, d.d., Ljubljana, na pod-

lagi 33. in 35. člena statuta Abanke, d.d.,
Ljubljana, sklicuje

XIII. skupščino
Abanke, d.d., Ljubljana,

ki bo 21. 6. 2001 ob 11. uri, v kongre-
sni dvorani “Mercurius”, Šmartinska 152,
BTC, d.d. Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine banke.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje organe skupščine banke:

1. predsednik: Miha Martelanc,
2. namestnik predsednika: dr. Andro

Ocvirk,
3. verifikacijska komisija:
– Tomaž Marinček, predsednik,
– Marija Vošnjak, članica,
– Lučka Pucihar, članica.

2. Letno poročilo o poslovanju banke
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizorske hiše Pricewater-
houseCoopers, d.d., Ljubljana in predlo-
gom za delitev dobička z mnenjem nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo o poslovanju banke za
leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta
banke in mnenjem revizorske hiše Pricewa-
terhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se ne-
revaloriziran dobiček banke leta 2000 v vi-
šini 2.164,775.948,20 SIT razporedi:

1. v rezerve banke:
1.795,658.630,20 SIT,

2. za izplačilo dividend: 317,984.268
SIT,

– za prednostne delnice: 4,094.468
SIT,

– za navadne delnice: 313,889.800
SIT,

3. za nagrade: 51,133.050 SIT,
– članom nadzornega sveta:

6,531.700,00 SIT
– upravi in delavcem s posebnimi po-

oblastili: 44,601.350 SIT.
Dividenda za navadno delnico se izplača

v višini 100 SIT.
Dividenda za prednostno delnico se iz-

plača v višini 174,50 SIT.
Dividenda za leto 2000 se izplača delni-

čarju, ki je na dan seje skupščine vpisan v
delniško knjigo.

Banka bo začela izplačevati dividende
dne 12. 7. 2001.

Izplačilo dividend bo potekalo v posebej
določenih enotah poslovne mreže za fizič-
ne osebe, za pravne osebe pa v Sektorju
zakladništva, Glavni podružnici Kranj, Glav-
ni podružnici Maribor, Glavni podružnici Ko-
per in Glavni podružnici Celje.

Znesek neizplačanih dividend od pre-
dnostih in navadnih delnic se po preteku
petih let od datuma izplačila prenese v re-
zerve banke.

Revalorizacija nerazporejenega dobička
od 1. 1. 2001 do datuma razporeditve do-
bička se prenese v revalorizacijski popra-
vek rezerv banke.

3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me letno poročilo o notranjem revidiranju za
leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:

1. Skupščina banke ugotavlja, da čla-
nom nadzornega sveta banke Igorju Jenku,
Svetu Kobalu, Borisu Kovačiču in Branku
Obalu poteče štiriletni mandat in da je Bran-
ku Drobnaku prenehalo članstvo v nadzor-
nem svetu zaradi podane odstopne izjave.

2. Skupščina banke imenuje za člane
nadzornega sveta Abanke, d.d., Ljubljana,
za štiriletno mandatno obdobje Igorja Jen-
ka, Sveta Kobala, Franca Koširja, Bojana
Simoniča in Vladimirja Uršiča.

Mandat novih članov nadzornega sve-
ta prične dne 30. 6. 2001.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:
1. Sejnina za udeležbo na sejah nad-

zornega sveta Abanke, d.d., Ljubljana, znaša:
– za predsednika nadzornega sveta:

70.000 SIT neto,
– za člane nadzornega sveta: 50.000

SIT neto.
2. Višina sejnine se letno povečuje za

stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje za revidiranje poslovanja banke za leto
2001 revizorsko hišo Pricewaterhouse-
Coopers, d.d., Ljubljana.

Seje skupščine se lahko udeleži delni-
čar, ki je vpisan v delniško knjigo (centralni
register) 10 dni pred skupščino in se je
prijavil upravi banke najkasneje 3 dni pred
skupščino.

Delničarji izvršujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po zastopniku oziroma

pooblaščencu. Pisno pooblastilo se predlo-
ži upravi banke skupaj s prijavo za sejo skup-
ščine.

Gradivo za sejo skupščine banke je na
vpogled v sekretariatu banke na Slovenski
58 v Ljubljani in na sedežu Glavne podružni-
ce Maribor, Glavne podružnice Celje, Glav-
ne podružnice Koper in Glavne podružnice
Kranj.

V primeru, da skupščina banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne v istih prostorih istega dne ob 12. uri.
Takrat bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Abanka, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-48611
Na temelju četrtega odstavka 22. člena

statuta delniške družbe Žito Gorenjka, d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah sklicujemo

4. sejo skupščine,

ki bo v petek, 22. 6. 2001, z začetkom
ob 10. uri, v prostorih družbe v Lescah,
Rožna dolina 8, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje de-
lovnih teles skupščine in ugotovitev sklep-
čnosti.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup, za preštevalki glasov pa Mateja Sta-
nič Rudolf iz podjetja RR&CO, d.o.o., Ko-
per in Darja Ažman.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Skupščina se seznani, da seji skupščine

prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000 s prilo-
ženim revizijskim poročilom.

3. Sprejem predloga o razporeditvi do-
bička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagani sklep o razporeditvi do-
bička, ugotovljenega po revidiranih računo-
vodskih izkazih za leto 2000 in delitev dela
nerazporejenega dobička iz preteklih let,
kakor sledi:

1. Čisti dobiček, ugotovljen po revidi-
ranih računovodskih izkazih za leto 2000 v
višini 119,031.690,73 SIT ostane neraz-
porejen.

2. Za izplačilo dividend v letu 2001
se nameni skupaj 94,795.636 SIT.

Bruto dividenda znaša 98,80 SIT.
Za udeležbo članov nadzornega sve-

ta v dobičku se nameni 3,750.028,60 SIT:
– predsedniku nadzornega sveta bru-

to 750.000 SIT, od tega polovico v delni-
cah družbe;

– članom nadzornega sveta, ki niso
zaposleni v Žito Gorenjki, d.d., vsak bruto
600.000 SIT, od tega polovico v delnicah
družbe;

– članom nadzornega sveta, ki so za-
posleni v Žito Gorenjki, d.d., vsak bruto
600.014,30 SIT, od tega polovico v delni-
cah družbe.
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Vir za udeležbo članov nadzornega
sveta v dobičku je revalorizirani preneseni
čisti dobiček iz leta 1997.

Vir za izplačilo dividend je revalorizira-
ni preneseni čisti dobiček iz let v zneskih:

– iz leta 1995 v znesku
11,755.570,44 SIT,

– iz leta 1996 v znesku
63,236.596,43 SIT in

– del iz leta 1997 v znesku
19,803.469,13 SIT.

Pravico do izplačila dividende imajo
delničarji, ki so na dan 14. 6. 2001 vpisani
v delniško knjigo družbe.

Dividende se izplačajo do 31. 12.
2001.

Preostanek revaloriziranega čistega
dobička iz leta 1997 v višini 23.475,88 SIT
se razporedi na rezerve.

3. Delitev dobička se evidentira v po-
slovnih knjigah družbe na dan 3. 1. 2001.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizorska hiša Pricewater-
houseCoopers, d.d., iz Ljubljane.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
14. 6. 2001 vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralna klirinško depotna družba,
d.d., Ljubljana.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini pisno prijaviti na se-
dežu družbe najkasneje tri dni pred sejo.

Delničarji se morajo pred sejo skupšči-
ne izkazati z osebnim dokumentom, poo-
blaščenci pa z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na voljo na se-

dežu družbe vsak delovni dan od 12. do
14. ure, do zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji morajo morebitne nasprotne pre-

dloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočiti upravi v enem tednu po objavi.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so na njej

prisotni delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, je naknadno
seja skupščine istega dne uro kasneje, to je
ob 11. uri. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na število prisot-
nih delnic.

Žito Gorenjka, d.d.
uprava

Št. 23/2001 Ob-48612
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

6. zasedanje skupščine
delniške družbe Vodnogospodarski

biro Maribor, d.d.,
ki bo v torek, 19. 6. 2001 ob 11. uri, na

sedežu družbe v Mariboru, Glavni trg 19/c,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za

predsednika skupščine izvoli Iztok Čuješ,
za preštevalca glasov Miran Murovec in Pe-
ter Lohkar.

Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Brede Horvat za sestavo notarskega zapi-
snika.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 2000 v
predloženi vsebini.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave dru-

žba oblikuje sklad lastnih delnic v višini
23,475.779,40 SIT za namen iz druge
alinee prvega odstavka 240. člena Zako-
na o gospodarskih družbah (lastne delni-
ce bodo ponujene zaposlenim družbe v
odkup).

Sklad se oblikuje iz revaloriziranega ne-
razdeljenega dobička iz leta 1995 v višini
789.356,10 SIT ter iz drugih rezerv v višini
22,686.423,30 SIT. Kriterije in postopke
odkupovanja lastnih delnic sprejema nad-
zorni svet družbe.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

osebno ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zastopnikih. Pooblastilo mora biti pisno
in mora vsebovati splošne podatke o poo-
blastitelju in pooblaščencu ter podpis poo-
blastitelja. Gradivo za skupščino bo na vpo-
gled 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, d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor.

Vodnogospodarski biro Maribor, d.d.
uprava

Ob-48613
Uprava družbe Stedek, Podjetje za ob-

delavo in dekoriranje stekla, d.d., Voden-
ska cesta 5/A, 1420 Trbovlje, v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in v
skladu s prvim odstavkom 13. člena statuta
družbe sklicuje

9. redno skupščino delničarjev
družbe Stedek, Podjetje za obdelavo in

dekoriranje stekla, d.d., Trbovlje,
Vodenska cesta 5/A

Skupščina delniške družbe bo v četrtek,
21. 6. 2001 ob 12.30, v sejni sobi družbe
Stedek, d.d., na sedežu družbe, to je na
naslovu Vodenska cesta 5/a, 1420 Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: imenuje se predsedujo-

čega skupščine.
Imenuje se verifikacijska komisija v se-

stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov.

Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem revidiranega po-

slovnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme revi-

dirano poslovno poročilo za leto 2000 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da ustvarjeno izgubo za leto 2000, v
višini 38,729.324,36 SIT pokriva iz nasled-
njih virov:

Vrsta vira SIT

nerazporejeni dobiček iz leta 1999 25,356.381,78
revalorizacijski popravek kapitala 704.303,54
revalorizacijski popravek rezerv 1,548.216,30
revalorizacijski popravek prenesenega dobička 5,697.475,25
zakonske rezerve 5,422.947,49
skupaj 38,729.324,36

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja se imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., management, consulting
in revizija, Ljubljana, Dunajska 21, 1000
Ljubljana.

5. Razrešitev in imenovanje člana upra-
ve.

Predlog sklepa: skupščina skladno s pre-
dlogom razreši člana uprave in imenuje no-
vega člana uprave.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro, v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo pre-
dlagatelji vložiti v pisni obliki in obrazložene

pri upravi družbe v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine, v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki
so pisno prijavili svojo udeležbo na skupšči-
ni najmanj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti v pisni obliki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez pol ure, to
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je ob 13. uri, v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Stedek, d.d., Trbovlje
uprava družbe

Ob-48620
Uprava družbe in nadzorni svet družbe

Alpetour - Bandag d.d. na podlagi 29. čle-
na statuta sklicujeta

peto redno skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v torek dne 20. 6. 2001 ob 12. uri
v sejni sobi, v medetaži hotela Transturist v
Škofji Loki, Kapucinski trg 9.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev udeležbe.
b) izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
Na predlog uprave se imenuje predlaga-

ni predsednik Vilfan Urška in dva prešteval-
ca glasov: Jana Berčič in Jože Winkler.

Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Poročilo uprave o poslovanju v po-

slovnem letu 2000.
Predlog sklepa :
a) na predlog uprave in na podlagi pozi-

tivnega mnenja nadzornega sveta družbe se
»Letno poročilo uprave o poslovanju v po-
slovnem letu 2000« sprejme v predloženi
vsebini in obliki.

b) sprejme se revizijsko poročilo o po-
slovanju družbe za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička iz leta 2000.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta družbe se
predlagajo skupščini naslednji sklepi:

1. Iz revaloriziranega nerazporejenega
dobička iz leta 1995 in leta 1998 poveča-
nega še za pripadajočo revalorizacijo do
dneva skupščine se nameni 11,609.000
SIT za izplačilo dividende.

2. Del dobička iz leta 2000 v višini
20,000.000 SIT se razporedi v rezerve
družbe, preostanek dobička v višini
20,141.098,38 SIT pa ostane kot nerazpo-
rejeni dobiček.

3. Dividende v znesku 50 SIT bruto na
delnico se izplačajo delničarjem, ki so na
dan seje skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe najkasneje v 60 dneh po skle-
pu skupščine. Prednostnim delnicam pri-
pada enaka dividenda kot navadnim delni-
cam.

4. Upravi pripada udeležba na dobičku v
višini 580.450 SIT iz nerazporejenega do-
bička iz leta 1997 v gotovini.

4. Predlog za oblikovanje sklada lastnih
delnic

Sklep: oblikuje se sklad lastnih delnic v
višini 20,000.000 SIT za vse namene iz
240. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah. Vir za oblikovanje sklada lastnih del-
nic so proste rezerve.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
sprejme Pravila poslovanja sklada lastnih
delnic.

5. Imenovanje revizorja.
Za revizijo poslovanja družbe za leto

2001 se pooblasti revizijsko hišo Constan-
tia MT& D d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27.

6. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Način glasovanja na skupščini: glasuje

se osebno ali po pooblaščencu. Pooblasti-
lo mora biti pisno in mora vsebovati:

– za fizične osebe: priimek in ime poo-
blastitelja, priimek in ime pooblaščenca, šte-
vilo glasov, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja,

– za pravne osebe: priimek in ime ter
naslov pooblaščenca, firmo in število gla-
sov ter podpis in žig pooblastitelja.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo za dnevni red in predlogi skle-

pov so na vpogled delničarjem na sedežu
družbe (tajništvo) vsak dan od 10. do 12.
ure. Delničarji lahko po objavi sklica skup-
ščine podajo predloge za sklepe skupščine
oziroma nasprotne predloge k predlaganim
sklepom na sedež družbe. Predlogi so lah-
ko le pisni in morajo biti razumno utemelje-
ni.

V primeru, da tokratni sklic skupščine ne
bo uspešen, bomo skupščino ponovili dne
27. 6. 2001 ob 12. uri na istem mestu.

Alpetour - Bandag, d.d.,
Podjetje za obnavljanje avtoplaščev

direktorica
Vera Renko, ek.

Ob-48621
Na podlagi točke C sedmega poglavja

Statuta delniške družbe Kmetijski kombinat
Ptuj, poljedelstvo, govedoreja, prašičereja,
proizvodnja krmil, vinarstvo, trgovina, d.d.
uprava sklicuje

4. redno skupščino družbe
Kmetijski kombinat Ptuj, poljedelstvo,
govedoreja, prašičereja, proizvodnja

krmil, vinarstvo, trgovina, d.d.
ki bo dne 21. 6. 2001 ob 13. uri v

prostorih Vinskega hrama, Vinarski trg 1,
Ptuj z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: za predsedujo-
čo skupščine se izvoli: Branka Neffat, univ.
dipl. prav.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Milan Tetičkovič,
– preštevalki glasov: Martina Jakomini,

Ida Krajnc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: An-

drej Šömen
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček za
leto 2000 znaša 40,366.366,76 SIT in
ostane nerazporejen.

4. Predstavitev smernic razvoja družbe
do leta 2005.

Predlog sklepa: uprava družbe je skup-
ščino seznanila s smernicami razvoja dru-
žbe do leta 2005.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev Sta-
tuta družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta v
predloženem besedilu.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta pred-
stavnika delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
člana nadzornega sveta se za čas trajanja
mandata kot predstavnika delničarjev izvoli
Tone Čeh, univ. dipl. ekon., roj. 20. 1. 1952
(EMŠO 2001952500167), stanujoč Ulica
Jožefe Lackove 34, Ptuj.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje družbo ITEO-Abeceda,
podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Celotno skupščinsko gradivo je na vpo-

gled vsak delovni dan med 9. in 12. uro v
tajništvu uprave na sedežu družbe v času
od dneva objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo oziroma njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.

Delničarje in njihove pooblaščence po-
zivamo, da svojo udeležbo na skupščini pi-
sno najavijo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Prijava je možna tudi prek
pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti
priporočena pošta.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Kmetijski kombinat Ptuj, d.d.
generalni direktor

mag. Alojz Erlač

Ob-48622
Na podlagi 7.44 točke Statuta delniške

družbe Iskra Stikala, industrija nizkonapeto-
stne stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska
loka 4, sklicujem

6. skupščino družbe
Iskra Stikala, d.d., Kranj,

ki bo v torek, 3. 7. 2001, ob 13. uri
nad Restavracijo Iskra, v Kranju, Savska
loka 1.
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Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo za leto 2000.
3. Predlog razporeditve čistega dobička

za poslovno leto 2000.
4. Spremembe in dopolnitve poslovnika

o delu in vodenju sej skupščine.
5. Ugotovitev prenehanja mandata člana

nadzornega sveta na podlagi podane odstop-
ne izjave in ugotovitev nadaljevanja mandata
preostalima članoma nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedni-

ka skupščine se imenuje Ivan Pivk, za nje-
govega namestnika pa Marko Jenko.

Za preštevalca glasov se imenujeta Fran-
ci Mubi in Martin Bolka, za namestnico pa
Alenka Čebašek.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 2000.

K 3. točki dnevnega reda: čisti dobiček
poslovnega leta 2000 v znesku
75,214.201,53 SIT na dan 31. 12. 2000
ostane nerazporejen.

K 4. točki dnevnega reda: sprejmejo se
naslednje spremembe poslovnika o delu in
vodenju sej skupščine:

1. V drugem odstavku 5. člena se za
besedo »sklepov« dodata besedi »in ugoto-
vitev«.

2. V drugem, tretjem in četrtem odstav-
ku 6. člena in v prvem odstavku 19. člena
se za besedo »delničar« v ustreznem sklonu
in številu vstavi besedilo »njegov zakoniti
zastopnik«, prav tako v ustreznem sklonu in
številu.

3. V prvem odstavku 7. člena se beseda
»otvori« zamenja z besedo »odpre«.

4. Prva beseda druge alinee 8. člena se
spremeni tako, da se črki »so« dasta v okle-
paje.

Na začetku tretje alinee 8. člena se do-
da besedilo: »skupaj z na seji skupščine
prisotnim notarjem«.

5. Drugi odstavek 10. člena poslovnika
o delu in vodenju sej skupščine, ki se glasi:
»(2) Skupščina obravnava spreminjevalne
predloge glede dnevnega reda in glede
sklepov, če so bili vloženi najkasneje v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine«, se
črta.

6. Na koncu četrtega odstavka 12. čle-
na se doda stavek: »Če opomin ne zaleže,
predsednik skupščine razpravljalcu lahko
odvzame besedo.«

V drugem stavku petega odstavka 12.
člena se namesto vejice postavi pika, bese-
dilo za dosedanjo vejico pa se črta.

7. Na koncu drugega odstavka 13. čle-
na se doda stavek: »Predlog za takšno gla-
sovanje lahko poda predsednik skupščine
ali kateri od članov skupščine.«

8. Za 15. členom se doda nov člen, ki
se glasi:

»(1) O načinu opredeljevanja skupščine
do ugotovitev, to je do zadev, ki so informa-
tivne ali pojasnjevalne narave, in v zadeve
bistveno vsebinsko načeloma ne posegajo,
odloči predsednik skupščine. Predsednik o
ugotovitvah skupščino praviloma samo sez-
nani.

(2) Če se navadna večina prisotnih gla-
sov s predsednikovo odločitvijo ne strinja,

lahko ta zahteva tudi drugačen, s tem po-
slovnikom določen način opredeljevanja.«

9. Prvi odstavek 16. člena se spremeni
tako, da se glasi: »Če predsednik med sejo
ugotovi, da je toliko članov zapustilo sejo
skupščine, da ta ni več sklepčna, sejo pre-
kine.«

Na podlagi sprejetih sprememb se pri-
pravi čistopis poslovnika o vodenju in delu
sej skupščine, v katerem se določbe po
potrebi ustrezno preštevilčijo.

K 5. točki dnevnega reda:
Ugotovi se:
1. da je Dragu Gorencu, predstavniku

delničarjev v nadzornem svetu družbe, na
podlagi njegove odstopne izjave in v skladu
z njo z dnem, ko sta njegovo odstopno izja-
vo prejela uprava in nadzorni svet, to je
3. aprila 2001, prenehal mandat v nadzor-
nem svetu družbe;

2. da sta sedaj v nadzornem svetu še
dva predstavnika delničarjev, in sicer Alek-
sander Ravnikar in Jože Pukl, kar je v skla-
du s statutom družbe, kakor je bil le-ta spre-
menjen na 2. izredni skupščini 17. oktobra
2000, sprememba pa vpisana v sodni regi-
ster 27. februarja 2001;

3. da mandat v prejšnji točki navedeni-
ma predstavnikoma delničarjev v nadzornem
svetu teče naprej, in to tako, kot da bi bila
že imenovana v skladu s spremenjenim in
sedaj veljavnim statutom družbe;

4. da je temu smiselno enak sklep v zve-
zi s podano odstopno izjavo Franca Uršiča,
predstavnika delavcev v nadzornem svetu
družbe, sprejel tudi svet delavcev, ki je s
tem seznanil skupščino družbe.

K 6. točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja delniške družbe Iskra Stikala,
d.d., Kranj za poslovno leto 2001 se ime-
nuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o
Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda. Glasuje se z glasovnicami.

Predlog sklepa pod točko 6 dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predlo-
ge preostalih sklepov pa uprava; o predlo-
gih pod točkami 1, 2, 3, 4 in 5 je nadzorni
svet družbe dal pozitivno mnenje.

Delničarji lahko svoje obrazložene nas-
protne predloge sklepov posredujejo v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine evidentirani v
delniški knjigi, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Ob organiziranem zbiranju
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
po Zakonu o prevzemih.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo bo na vpogled na sedežu dru-
žbe vsak delovni dan od dneva objave skli-
ca skupščine dalje.

Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje istega dne dve uri po prvem sklicu, v
istem prostoru z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava

Aleksander Sašo Zupan

Ob-48623
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mo-

stovna, Podjetje za izdelovanje jeklenih kon-
strukcij in dvigal Ljubljana, d.d., uprava skli-
cuje

5. sejo skupščine družbe
Mostovna, Podjetje za izdelovanje

jeklenih konstrukcij in dvigal Ljubljana
d.d. Verovškova ulica 60, Ljubljana
ki bo dne 22. 6. 2001 ob 8. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova ulica
60, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nazornega sveta
je predlog sklepa uprave:

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branko Neffat.

Izvoli se preštevalca glasov: Jure Pavič,
Olga Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000

z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička za
leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja.

b) Čisti dobiček družbe za leto 2000
znaša 62,980.355,63 SIT in se v celoti
uporabi za pokritje prenesene izgube iz leta
1999.

3. Razveljavitev sklepa 4. seje skupšči-
ne družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina raz-
veljavi 3. sklep 4. seje skupščine družbe z
dne 2. 11. 2000 o povečanju osnovnega
kapitala družbe.

4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: osnovni kapital
družbe, ki znaša 218,284.000 SIT, se po-
veča za 73,460.000 SIT z izdajo 36.730
navadnih imenskih prosto prenosljivih del-
nic, v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka.

Novo izdane delnice dajejo imetnikom
pravice v skladu s statutom družbe.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
291,744.000 SIT.

Prodajna cena za delnico na dan 22. 6.
2001 znaša 2.000 SIT in se revalorizira z
rastjo cen na drobno do dneva vplačila za
delnico.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede
s konverzijo terjatev v višini 73,460.000
SIT kot sledi:
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– Iskra impuls d.o.o., Gregorčičeva 8,
Kranj, na podlagi Dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini
11,278.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
5.639 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 11,278.000 SIT, pod
pogojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave.

– Kolex d.o.o., Knezov stradon 28, Ljub-
ljana, na podlagi Dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini 1,232.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 616 nava-
dnih imenskih delnic v skupni nominalni vre-
dnosti 1,232.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave.

– Messer Slovenija d.o.o., Jugova 20,
2342 Ruše, na podlagi Dogovora o konver-
ziji terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
15. 9. 2000, konvertira znesek v višini
18,066.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
9.033 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 18,066.000 SIT, pod
pogojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave.

– SVL Beratung, Vertretung und Vermit-
tlung, Theresienhoehe 6, D – 8339 Muen-
chen na podlagi Dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 15. 9.
2000, konvertira znesek v višini
16,784.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
8.392 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 16,784.000 SIT, pod
pogojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave.

– Peter Grbič, Melikova 20, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi Dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini 248.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 124 nava-
dnih imenskih delnic v skupni nominalni vre-
dnosti 248.000,00 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave.

– Slavko Celin, Rožna dolina c. VII.26,
1000 Ljubljana, na podlagi Dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
326.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
163 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 326.000 SIT, pod pogo-
jem pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave.

– Ciril Adamič, Pri mostu 20, 1290 Gro-
suplje, na podlagi Dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini 248.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 124 nava-
dnih imenskih delnic v skupni nominalni vre-
dnosti 248.000 SIT, pod pogojem pravno-
močno potrjene prisilne poravnave.

– Štefan Šipič, Reboljeva ulica 11, Tr-
zin, 1234 Mengeš, na podlagi Dogovora o
konverziji terjatve v lastniški delež dolžnika
z dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v
višini 50.000 SIT v osnovni kapital in prido-
bi 25 navadnih imenskih delnic v skupni
nominalni vrednosti 50.000 SIT, pod pogo-
jem pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave.

– Janez Zalar, Belska cesta 50, 4205
Preddvor, na podlagi Dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
104.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 52

navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 104.000 SIT, pod pogojem
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.

– Tomaž Zadel, Brinje c. I/35, 1290
Grosuplje, na podlagi Dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne 18.
8. 2000, konvertira znesek v višini 124.000
SIT v osnovni kapital in pridobi 62 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vredno-
sti 124.000 SIT, pod pogojem pravnomoč-
no potrjene prisilne poravnave.

– Irena Vesel, Polje c. XXXVIII/3, 1260
Ljubljana Polje, na podlagi Dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
68.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 34
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 68.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave.

– Igor Tonin, Zadobrovška c. 11 A, 1260
Ljubljana Polje, na podlagi Dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
750.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
375 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 750.000,00 SIT, pod po-
gojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave.

– Jure Pavič, Glinškova ploščad 7, 1000
Ljubljana, na podlagi Dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
72.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 36
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 72.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave.

– Lidija Paunović, Ane Galetove 5, 1290
Grosuplje, na podlagi Dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
428.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
214 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 428.000 SIT, pod pogo-
jem pravnomočno potrjene prisilne porav-
nave.

– Franc Kržišnik, Beblerjev trg 9, 1000
Ljubljana, na podlagi Dogovora o konverziji
terjatve v lastniški delež dolžnika z dne
18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
1,140.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
570 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 1,140.000 SIT, pod po-
gojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave.

– Bojan Kočevar, Babškova pot 55,
1291 Škofljica, na podlagi Dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
1,726.000 SIT v osnovni kapital in pridobi
863 navadnih imenskih delnic v skupni no-
minalni vrednosti 1,726.000 SIT, pod po-
gojem pravnomočno potrjene prisilne po-
ravnave.

– Alenka Kocman, Bevkova cesta 001,
1290 Grosuplje, na podlagi Dogovora o
konverziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 18. 8. 2000, konvertira znesek v višini
68.000 SIT v osnovni kapital in pridobi 34
navadnih imenskih delnic v skupni nominal-
ni vrednosti 68.000 SIT, pod pogojem prav-
nomočno potrjene prisilne poravnave.

– Ratko Jelnikar, Kresnice 48, 1281 Kre-
snice, na podlagi Dogovora o konverziji ter-
jatve v lastniški delež dolžnika z dne 18. 8.
2000, konvertira znesek v višini 286.000

SIT v osnovni kapital in pridobi 143 navadnih
imenskih delnic v skupni nominalni vrednosti
286.000 SIT, pod pogojem pravnomočno
potrjene prisilne poravnave.

– Comark d.o.o., Simona Gregorčiča
15, Radovljica, na podlagi Dogovora o kon-
verziji terjatve v lastniški delež dolžnika z
dne 26. 10. 2000, konvertira znesek v viši-
ni 10,462.000 SIT v osnovni kapital in pri-
dobi 5.231 navadnih imenskih delnic v sku-
pni nominalni vrednosti 10,462.000 SIT,
pod pogojem pravnomočno potrjene prisil-
ne poravnave.

– Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, Ljublja-
na, na podlagi pogodbe o kratkoročnem
posojilu št. 1 z dne 22. 9. 2000, konvertira
znesek v višini 10,000.000 SIT v osnovni
kapital in pridobi 5.000 navadnih imenskih
delnic v skupni nominalni vrednosti
10,000.000 SIT, pod pogojem pravnomoč-
no potrjene prisilne poravnave.

Na podlagi določil 3. odstavka 313. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 84/98 in 6/99) se v celoti izključi
prednostno pravico dosedanjih delničarjev
do vpisa novih delnic.

Skupščina delničarjev prenaša pooblasti-
lo za spremembo statuta, ki zadeva uskladi-
tev njegovega besedila s tem sklepom spre-
jetimi odločitvami, na nadzorni svet družbe.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Beži-
grad 1, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
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Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mostovna, d.d., Ljubljana
direktor

Bojan Kočevar

Št. 30/2001-1 Ob-48624
Na podlagi 19. člena statuta sklicuje

uprava družbe Alpos, industrija kovinskih iz-
delkov in opreme, d.d., Šentjur, Ul. Leona
Dobrotinška 2,

5. sejo skupščine Alpos, d.d.,

ki bo v sredo, 20. junija 2001 ob 10. uri,
v hotelu Žonta v Šentjurju, Ul. Valentina
Orožna 4, Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Franca Bana, za prešte-
valca glasov Andreja Zalarja in Jožefa Artna-
ka ter imenuje notarja na skupščini Jasno
Bečaj-Božičnik, notarko v Šentjurju.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupaj z mnenjem revizorja skupščina
sprejme predlagano letno poročilo o poslo-
vanju v letu 2000.

4. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti
dobiček družbe po revidiranem izkazu uspe-
ha za poslovno leto 2000 po stanju na dan
31. 12. 2000 v znesku 88,551.687,37 SIT
ostane nerazporejen.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta predstavnike kapitala se izvolijo: Jan
Palička, Franc Ban, Branko Apat, mag. Vla-
do Šprah.

Svet delavcev obvešča skupšino, da sta
predstavnika delavcev v nadzorni svet izvo-
ljena: Alojz Jazbec in Zoran Kladnik.

6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja se na pre-

dlog nadzornega sveta imenuje revizijska
družba ITEO – Abeceda, podjetje za revizijo
in sorodne storitve, d.o.o. Ljubljana.

Opomba: predlagatelj sklepa pod 5 in 6.
točko je nadzorni svet, vseh drugih pa upra-
va in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure po objavi dnev-
nega reda.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, obrazloženi in zaradi objave vlo-
ženi v 7 dneh po objavi tega sklica v sektor-
ju za pravne organizacijske in kadrovske
zadeve družbe Alpos, d.d., Ul. Leona
Dobrotinška 2, Šentjur.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastila morajo biti
pisna. Delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno petka, 15. 6. 2001)
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
oziroma dostavijo pooblastilo v sektor za
pravne organizacijske in kadrovske zadeve
družbe, zaradi priprave glasovnic in pripra-
ve prostora za skupščino. Pravočasna pi-
sna prijava in predložitev pooblastila sta po-
goj za udeležbo in odločanje na skupščini.

Ob vseh točkah dnevnega reda se gla-
suje ZA ali PROTI na podlagi glasovnic, ki
jih udeleženci prejmejo ob vstopu v sejno
dvorano, kjer se vpišejo tudi v poseben sez-
nam udeležencev.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri na istem mestu. Na tem zaseda-
nju bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Alpos, d.d.
predsednik uprave

Mirjan Bevc, univ. dipl. ekon.

Št. 736/2001 Ob-48636
Na podlagi 7.3. točke statuta Gradbene-

ga podjetja Radlje d.d., Mariborska c. 40,
uprava delniške družbe sklicuje

6. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.

ki bo dne 29. 6. 2001 ob 13. uri, v sejni
sobi podjetja.

Vabimo vas – delničarje, vaše zastopni-
ke ali pooblaščence, da se seje udeležijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega re-

da.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe GP Radlje, d.d., za leto 2000.
5. Obravnava in sprejem poročila poo-

blaščene revizorke Valuta, d.o.o., družbe
za revizijo Maribor, za leto 2000.

6. Obravnava in potrditev delitve čistega
dobička za leto 2001.

7. Obravnava in sprejem planskih usme-
ritev 2001–2005.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2001.

9. Seznanitev skupščine GP Radlje,
d.d., o spremembi člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev, imenovanega s stra-
ni sveta delavcev GP Radlje, d.d.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov: predlog uprave
K 1. točki – Skupščina ugotavlja, da je

na skupščini navzočih % glasovalnih delnic
družbe, zato je sklepčnost podana.

K 2. točki – Izvoli se predsednica skup-
ščine Nuška Bunc, za preštevalki glasov pa

Monika Topler in Božidara Bobovnik. Za no-
tarko se imenuje notarka Sonja Kralj, Fran-
cetova 7, Slovenj Gradec.

K 3. točki – Sprejme se predlagani dnev-
ni red.

K 4. točki – Sprejme se letno poročilo
družbe za leto 2000 po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

K 5. točki – Sprejme se revizijsko poro-
čilo pooblaščene revizorke Valuta, d.o.o.,
družbe za revizijo Maribor, za leto 2000.

K 6. točki – Sprejme se predlog delitve
čistega dobička za leto 2000 po predlogu
uprave in pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

1. Ugotovitveni sklep o delitvi dobička
za leto 1999

Celotni razporejen čisti dobiček se je
razdelil:

– za izplačilo dividend (300 SIT na delni-
co): 15,541.800 SIT,

– za nagrado upravi: 994.000 SIT,
– ostane nerazporejen čisti dobiček:

27,861.956,19 SIT,
– ostane revalorizacija nerazporejenega

čistega dobička: 2,642.795,63 SIT.
Ugotovitveni sklep o dejansko izvedeni

delitvi čistega dobička za leto 1999 je potrdi-
tev dejstva, da dividenda ni razporejena na
lastne delnice, zato ostaja sorazmerno večji
znesek nerazporejenega čistega dobička.

2. Celotni nerazporejeni čisti dobiček na
dan 31. 12. 2000 se razdeli:

– za izplačilo dividend (300 SIT/delni-
co): 15,824.400 SIT,

– za rezerve:
– za nagrado upravi:
– ostane nerazporejen čisti dobiček:

34,741.710,13 SIT,
– ostane revalorizacija nerazporejenega

čistega dobička: 5,357.718,54 SIT.
Nerazporejen čisti dobiček, ustvarjen le-

ta 1997 (v višini 12,262.029,80 SIT) ni
namenjen delitvi za deleže iz dobička do
leta 2003 in čisti dobiček, ustvarjen leta
2000 (v višini 22,704.153,94 SIT) ni na-
menjen delitvi do leta 2005 zaradi uveljav-
ljenih olajšav za naložbe v osnovna sredstva
v višini 40% izvedenih naložb. Prav tako se
za enake namene ne opravi delitev revalori-
zacijskega popravka tega nerazporejenega
dobička preteklih let. Lahko pa se ta neraz-
porejeni čisti dobiček uporabi za razporedi-
tev na druge postavke kapitala (rezerve,
sklad lastnih delnic...), ki ni namenjen deli-
tvi deležev iz dobička.

Dividende se izplačujejo v nerevalorizi-
rani višini. Dividende se ne izplačajo številu
lastnih delnic, prav tako lastne delnice ni-
majo glasovalne pravice. Za znesek divi-
dend, ki se ne izplačajo lastnim delnicam,
se poveča višina nerazporejenega čistega
dobička.

K 7. točki – Sprejmejo se planske usme-
ritve za obdobje 2001–2005.

K 8. točki – Za revizorja za leto 2000
skupščina Gradbenega podjetja Radlje,
d.d., imenuje revizorja revizijske hiše Valu-
ta, družbe za revizijo, d.o.o., Strossmayer-
jeva 13, 2000 Maribor.

K 9. točki – Skupščina GP Radlje, d.d.,
se seznanja s spremembo člana nadzorne-
ga sveta, predstavnika delavcev, imenova-
nega s strani sveta delavcev GP Radlje, d.d.
Imenovan je Kante Franc.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda so delničarjem
na vpogled in dostopne v tajništvu uprave
Gradbenega podjetja Radlje, d.d., Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 40, vsak delov-
ni dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
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 oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
Gradbenega podjetja Radlje, d.d.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, predse-
dnik in namestnik sveta delavcev.

Zaželjeno je, da delničarji oziroma njiho-
vi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred zase-
danjem skupščine prijavijo svojo udeležbo
na skupščino oziroma dostavijo pooblastila
v kadrovsko splošni sektor, zaradi priprave
glasovnic in priprave prostora za skupšči-
no.

Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležen-
cev. Pooblastila morajo biti pisna.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.

Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne, v istem pro-
storu, ob 14. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Gradbeno podjetje Radlje, d.d.
uprava: Ivan Helbl

Št. 169 Ob-48637
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 40. člena statuta družbe
IGM Zagorje, Industrija gradbenega ma-
teriala, d.d., s sedežem Savska cesta 1,
Zagorje ob Savi, uprava sklicuje

6. sejo skupščine,

ki bo v sredo, 20. 6. 2001 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe, Cesta 20. julija 41, Za-
gorje ob Savi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine in dveh preštevalcev gla-
sov, imenovanje notarja in pregled dnevne-
ga reda ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik, izvolita se predlagana prešte-
valca glasov in imenuje se predlagana no-
tarka za sestavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000 ter predloga za razporeditev
dobička.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in z mnenjem nad-

zornega sveta družbe skupščina sprejme
letno poročilo za leto 2000.

b) Na predlog uprave in z mnenjem nad-
zornega sveta družbe skupščina sprejme
sklep, da ostane dobiček iz leta 2000 ne-
razporejen.

3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta družbe.
4. Odpoklic in imenovanje članov nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta skup-

ščina odpokliče predlagane člane nadzor-
nega sveta.

b) Na predlog nadzornega sveta skup-
ščine imenuje predlagane člane nadzorne-
ga sveta.

5. Sprejem sklepa o povišanju sejnine
za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagano povišanje sejnine za člane nadzor-
nega sveta.

6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2001 imenuje revizijsko hišo
Podboršek, revizijska družba, k.d., Ulica
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, je del-
ničarjem na vpogled v splošno kadrovski
službi družbe, v Zagorju ob Savi, Savska
cesta 1, vsak delovni dan v tednu, od 12.
do 14. ure, od dneva objave sklica.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine na sedež družbe pošljejo
pisne, razumno utemeljene predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic na ime, ki so na dan 31. 5.
2001 vpisani v delniško knjigo, vodeno v
centralnem registru pri Klirinško depotni dru-
žbi, d.d., ali njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo člani nad-
zornega sveta in uprava, tudi če niso delni-
čarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno.

Sklepe k 1., 2., 4.b, 5. in 6. točki dnev-
nega reda sprejemajo delničarji z navadno
večino pri sklepanju zastopanega osnovne-
ga kapitala. Sklepe k 3. in 4.a točki dnevne-
ga reda sprejemajo delničarji s 3/4 večino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo ose-
bno, po pooblaščencu ali zastopniku. Poo-
blastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) iste-
ga dne ob 13. uri, v istem prostoru. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

IGM Zagorje,
Industrija gradbenega materiala, d.d.

uprava družbe

Ob-48639
Na podlagi točke 4. 5. Statuta družbe

Celjski sejem, d.d. Celje, uprava družbe
vabi delničarje na

5. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,

ki bo 19. junija 2001, ob 11. uri v konfe-
renčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Leonardo F. Peklar, za preš-
tevalca glasov pa Tomaž Novak in Matjaž
Košir. Skupščini bo prisostvoval notar An-
ton Rojec.

3. Obravnava in sprejem Revidiranega
letnega poročila za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme Revidirano let-
no poročilo za poslovno leto 2000.

4. Sklep o delitvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se dobiček iz poslovnega
leta 2000 v višini 35,779.101,04 SIT raz-
poredi v rezerve družbe s 1. 1. 2001.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja družbe za leto 2001 in 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovni leti
2001 in 2002 imenuje revizijska hiša Rödl
& Partner, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniško knji-
go po stanju zadnjega dne prijave na skup-
ščino.

Popolno gradivo za skupščino vključno s
predlaganimi spremembami statuta je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ani
Šepetavc in sicer vsak delovni dan od 10.
do 13. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Celjski sejem, d.d., Celje
direktor uprave

mag. Franc Pangerl

Ob-48641
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe SGP Graditelj, d.d., Kamnik, Mais-
trova ulica 7, direktor družbe sklicuje

5. sejo skupščine
SGP Graditelj, d.d.,

ki bo v petek, 22. 6. 2001 ob 14. uri, v
dvorani nad Kavarno Veronika v Kamniku.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in seznanitev z
notarjem.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvoli se predsednika skup-
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ščine, dva preštevalca glasov. Seji pri-
sostvuje vabljena notarka.

Seji nadaljuje predsednik skupščine po
objavljenem dnevnem redu.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za leto 2000 v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ugo-
tovitvi in delitvi dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o ugotovitvi in delitvi dobička.

4. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane

nadzornega sveta, predstavnike kapitala za
mandatno obdobje 2001–2005.

5. Določitev sejnine.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu se

izplačuje sejnina v predlagani višini.
6. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 2001 se imenuje revizij-
ska družba Podboršek, d.o.o., Ljubljana.

Predlagatelj sklepov pod 4. in 6. točko
je nadzorni svet, ostalih pa skupaj uprava in
nadzorni svet.

Nadzorni svet je oblikoval k 2. in 3. točki
dnevnega reda pozitivno mnenje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo in ki so kot lastniki delnic na
dan 19. 6. 2001 vpisani v delniško knjigo
družbe. Prijave morajo s priporočeno pošto
prispeti na sedež družbe oziroma morajo
biti osebno oddane najkasneje do torka,
19. 6. 2001 do 12. ure.

Najavljeni udeleženci se prijavijo za skup-
ščino vsaj pol ure pred zasedanjem v pred-
dverju dvorane.

Najavljeni udeleženci so dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma poo-
blaščencev in prevzeti eventualne glasoval-
ne lističe.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, v splošno kadrov-
ski službi, vsak delovni dan od 7.30 do 9.30,
po objavi sklica skupščine v časopisu Delo.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim sklepom morajo biti v pisni obliki,
obrazloženi in vloženi na sedežu družbe v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine v ča-
sopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se razglasi polurni odmor, po ka-
terem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala (drugi sklic).

SGP Graditelj, d.d., Kamnik
direktor Zorman Janez

Št. 16/2001 Ob-48642
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah uprava delniške družbe Ho-
tel Turist d.d., Ljubljana objavlja

sklic skupščine,

ki bo dne 18. 6. 2001 ob 16. uri na
sedežu družbe, Dalmatinova 15, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se iz-
voli Stojan Zdolšek, za preštevalce glasov
se izvoli Zdenka Vouk in Karol Kette.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 2000.

3. Razporeditev dobička za leto 1999.
Predlog sklepa: popravi se sklep k 4.toč-

ki dnevnega reda skupščine z dne 13. 6.
2000. Nerazporejen dobiček iz leta 1999
se poveča za znesek 78.965 SIT tako, da
znaša nerazporejeni dobiček iz leta 1999
2,423.462,42 SIT. Razlog popravka je ne-
izplačljiv znesek dividend za 929 lastnih del-
nic.

4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa:
– izkazan dobiček za leto 2000 v višini

7,502.539,42 SIT se nameni:
– v znesku 1,137.000 SIT kot nagrada

nadzornemu svetu družbe. Nagrada je iz-
plačljiva v gotovini ali v delnicah družbe,

– v znesku 1,137.000 SIT kot nagrada
upravi družbe. Nagrada upravi je izplačljiva
v delnicah družbe,

– v višini 5,169.870 SIT za izplačilo divi-
dend.

Bruto dividenda na delnico znaša 90 SIT.
Družba bo dividende izplačala najkasneje
do 31. 10. 2001.

– ostanek dobička v višini 58.669,42
SIT ostane nerazporejen.

5. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa:
– sejnina za člana  nadzornega sveta

znaša 350 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila,

– sejnina za predsednika nadzornega
sveta znaša 500 DEM v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

6. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da preneha

mandat nadzornemu svetu v sestavi:
– Danijel Omahen, predsednik,
– Alojz Mehle, član,
– Bojan Milanič, član,
Izvolijo se novi člani:
– Karmen Cerar,
– Barbara Cerle,
– Gordana Jerinić, predstavnik delavcev.
7. Imenovanje revizijske družbe za leto

2001.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za leto 2001 skupščina imenuje
Revizijsko družbo Podboršek iz Ljubljane.

Sklepe od točke 1 do točke 5 predlaga-
ta uprava in nadzorni svet skupaj, sklepe
pod točko 6 in 7 pa predlaga samo nadzor-
ni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo v tajništvu uprave v
Ljubljani, Dalmatinova 15, vsak delavnik od
10. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
30 minut kasneje v istih prostorih in bo ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Hotel Turist, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Marjetka Bren, univ. dipl. pol.

Št. 4/01 Ob-48643
Integral AP Tržič d.d., Predilniška 1

Tržič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
Statuta družbe sklicuje

6. skupščino delničarjev,

ki bo dne (četrtek) 21. 6. 2001, ob 12.
uri v prostorih RTC Posavec – Joštov Hram,
Posavec 85, 4244 Podnart.

Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

in preštevalca glasov po predlogu uprave,
na seji je navzoč vabljeni notar in člani NS.

3. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila o poslovanju za leto 2000, skupaj s
poročilom revizijske družbe in mnenjem NS.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 2000, skupaj s poroči-
lom revizijske družbe in mnenjem nadzor-
nega sveta.

4. Predlog o uporabi dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: dobiček v višini

1,041.321,58 SIT se razporedi v rezervni
sklad družbe.

5. Preoblikovanje delniške družbe v dru-
žbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa:
I. Spremeni se organizacijska oblika dru-

žbe iz delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo:

a) Družba Integral – avtob. promet Tržič,
d.d., Predilniška 1, Tržič, vpisana v sodnem
registru pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
številko vložka 1/02033/00, z matično šte-
vilko 5465486 se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo s firmo: Integral, av-
tobusni promet Tržič, d.o.o., skrajšana fir-
ma Integral AP Tržič, d.o.o., s sedežem v
Tržiču, Predilniška 1 in značilnostmi razvi-
dnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga
notarskega zapisnika in sestavni del tega
sklepa. Osnovni kapital delniške družbe se
v celoti transformira v osnovni kapital dru-
žbe z omejeno odgovornostjo in torej znaša
55,572.000 SIT. Dejavnost družbe ostane
nespremenjena.

b) Delnice dosedanjih delničarjev, vpisa-
nih v delniško knjigo na dan skupščine, se
spremenijo v poslovne deleže družbenikov,
ki jih ti pridobijo z vpisom preoblikovanja v
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sodni register. Nominalni zneski poslovnih
deležev družbenikov so enaki nominalnim
vrednostim njihovih dosedanjih delnic.

c) Vsota nominalnih poslovnih deležev
družbenikov znaša 55,572.000 SIT in pred-
stavlja celoten osnovni kapital družbe z ome-
jeno odgovornostjo.

II. Sprejme se družbena pogodba dru-
žbe Integral Avtobusni promet Tržič, d.o.o.,
ki nadomesti doslej veljavni statut družbe.

III. Družba Integral Avtobusni promet Tr-
žič, d.o.o., je pravni naslednik družbe Inte-
gral, avtob.promet Tržič, d.d. in prevzame
vse pravice in obveznosti dosedanje delni-
ške družbe.

IV. Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.

6. Imenovanje direktorja družbe z ome-
jeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: za vršilca dolžnosti di-
rektorja družbe Integral AP Tržič, d.o.o., se
z dnem vpisa preoblikovanja družbe v so-
dnem registru imenuje Drago Gril in sicer
do menovanja novega direktorja, ki bo ime-
novan na podlagi in postopku, kot ga bo
določala družbena pogodba.

Delničarje pozivamo, da vse svoje pre-
dloge in pripombe za spremembo dnevne-
ga reda skupščine, v skladu s statutom dru-
žbe, dostavijo upravi podjetja v pismeni obli-
ki, najkasneje v 12 dneh po objavi sklica
skupščine.

Gradivo: celotno gradivo je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja Integral AP
Tržič d.d., Predilniška c. 1, 4290 Tržič, in
sicer vsak delovni dan med 9.in 13. uro pri
Dragici Stojakovič.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci ali zastopniki.

Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih,
ki niso pooblastili finančne organizacije ali
niso pristopili v združenje delničarjev, pogo-
jena s prijavo upravi družbe najkasneje 3
dni  pred skupščino.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri, v istem kraju in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

V skladu s čl. 542 ZGD se v primeru
večinskega sklepa o preoblikovanju družbe
delničarjem, ki preoblikovanju družbe nas-
protujejo, ponudi, da družba pridobi njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
za primerno odškodnino, določeno spora-
zumno ali po pooblaščenem revizorju.

Integral AP Tržič d.d.
nadzorni svet

uprava

Št. 54/20001 Ob-48648
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe

Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrše-
va 15, 2000 Maribor, uprava sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo

Maribor, d.d. ,
ki bo v petek, 22. 6. 2001, ob 12. uri, v

sejni sobi družbe, Tyrševa ul. 15 v Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janka Pučnika, za preštevalca glasov
se izvoli Darja Gajšek in Jože Horvat in za
prisotnega notarja na skupščini se potrdi
Stanislav Bohinc iz Maribora.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2000.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa: sprejme se revidi-
rano letno poročilo družbe za poslovno leto
2000 v predloženem besedilu s pozitivnim
mnenjem revizijske hiše ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa:

a) Nerazporejen dobiček iz leta 1997 v
višini 33,488.325,92 SIT, revaloriziran do
konca leta 2000, se razporedi za dividende.
Dividende se izplačajo do konca meseca sep-
tembra 2001 delničarjem, ki so na dan skup-
ščine vpisani v centralni register pri KDD.

b) Čisti dobiček iz leta 2000 v znesku
23,462.017,63 SIT ostane nerazporejen.

5. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina zaradi prenehanja manda-

ta razreši dosedanje člane nadzornega sve-
ta z dnem 12. 12. 2001.

b) Skupščina izvoli naslednje člane v nad-
zorni svet za mandat štirih let od 12.12.
2001 dalje: dr. Dane Melavc, Edvard Gori-
čan, Marko Maučič.

6. Sklep o dokapitalizaciji družbe.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa: skupščina poo-
blašča upravo družbe, da sme v petih letih
po vpisu spremembe statuta v register po-
večati osnovni kapital družbe do polovice
osnovnega kapitala družbe, t.j. za največ
166,000.000 SIT za izdajo novih delnic.

7. Sprememba statuta.
Na predlog uprave in na podlagi pozitiv-

nega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji predlog sklepa: skupščina sprej-
me naslednjo spremembo statuta družbe:

a) Dopolni se 4. poglavje, 4.1. točka z
novim tretjim odstavkom, ki se glasi:

Upravo se pooblašča, da poveča osnov-
ni kapital za največ 166,000.000 SIT z iz-
dajo novih delnic, za najdlje 5 let po vpisu
spremembe statuta v register.

b) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da besedilo statuta uskladi s spre-
membami in dopolnitvami statuta in izda no-
vo prečiščeno besedilo.

8. Imenovanje revizorske hiše za revizijo
poslovanja družbe v letu 2001.

Na predlog nadzornega sveta se sprej-
me naslednji predlog sklepa: za revizijsko
hišo, ki bo opravila revizijo poslovanja v letu
2001 se imenuje Revidicom, revizijska dru-
žba, d.o.o., Maribor.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 11. do 13. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali po pooblaščencu na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo pred začetkom skupšči-
ne. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
delničarji, ki so na dan 23. maja 2001 vpi-
sani v centralni register pri KDD. Sejna so-
ba bo odprta pol ure pred začetkom zase-
danja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se po enournem premoru skup-
ščina ponovno sestane in veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d.,
uprava - direktor družbe

mag. Emilijan Trafela

Ob-48649
Na podlagi 17. in 18. člena Statuta del-

niške družbe KRS Tabor d.d., Maribor in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

IX. sejo skupščine
delniške družbe KRS Tabor d.d.,

Maribor,
ki bo v četrtek, 21. junija 2001 ob 17.

uri, v dvorani Mestne četrti Nova vas, Rad-
vanjska 65, Maribor, z naslednjim dnevim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzoč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvolijo
organi skupščine, in sicer: za predsednika
skupščine Nevena Tea Gorjup in za name-
stnika predsednika Ivan Starčevič ter preš-
tevalki glasov Daniela Kosovič in Dragica
Božnik. Seji bo prisostvovala vabljena no-
tarka Dušica Kalinger.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila družbe za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme revidirano Letno poročilo dru-
žbe za leto 2000 v predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička iz preteklih let in
dobička za leto 2000.

Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta
1995, ki na dan 31. 12. 2000 znaša
301.062,50 SIT, razporedi v zakonske re-
zerve družbe.

Predlog sklepa 3.2: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 2,424.509,19 SIT ostane
nerazporejen.
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4. Obravnava in sprejem poslovnega in
finančnega načrta družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme poslovni in finančni načrt družbe za
leto 2001 v predloženi obliki.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzorne-
ga sveta se za pooblaščenega revizorja
za leto 2001 imenuje revizijska družba
ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo in so-
rodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

Prijava in udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo družbe in njihovi poobla-
ščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe. Del-
ničarje in pooblaščence pozivamo, da svo-
jo udeležbo pisno prijavijo osebno ali pri-
poročeno tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v tajništvu družbe v Mariboru, Kardelje-
va cesta 49. Udeležence pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo na spre-
jemnem mestu in sicer najmanj 30 minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke, se glasuje z gla-
sovnicami. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči

delničarji z glasovalno pravico, ki predstav-
lja vsaj 20% vseh izdanih delnic. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine 30 minut za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe, v Mariboru, Kardeljeva cesta 49,
vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

KRS Tabor d.d. Maribor
uprava – direktor

Milan Eržen

Ob-48656
Na podlagi 36. člena statuta družbe Var-

nost Novo mesto. d.d., uprava sklicuje

5. skupščino
družbe Varnost, d.d., Novo mesto,

Trdinova 6,
ki bo dne 20. 6. 2001 ob 9. uri, na

naslovu Cesta krških žrtev 135/c, v Krškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsedujočega

skupščine se izvoli odvetnik Adam Molan,
za preštevalca glasov Milka Kuhelj Gorec,
Dejan Držanič, za notarja se povabi Andreja
Doklerja.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000, vključ-
no z bilanco stanja, izkazom uspeha in po-
slovnim poročilom.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje
spremembe in dopolnitve statuta družbe:

a) V 1. členu se spremeni firma družbe
in pravilno glasi:

Firma družbe je: Varnost Posavje, po-
djetje za varovanje premoženja, d.d.

Skrajšana firma je: Varnost Posavje, d.d.
Sedež družbe je: Krško, Cesta krških

žrtev 135/c.
b) Sprejme se čistopis statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost, d.d., Novo mesto
v. d. direktorja

Jože Mihelin

Ob-48660
Na podlagi 21. in 22. člena statuta druž-

be Gradis Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj sklicujem

6. sejo skupščine
Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj

d.d.,
ki bo v petek, 29. 6. 2001 s pričetkom

ob 12. uri na sedežu družbe na Ptuju, Ormo-
ška cesta 22, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine s predhodno ugo-
tovitvijo sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in notar
(zapisnikar).

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna, ker je prisotnih ____ % vseh
glasovalnih delnic družbe.

4. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe v letu 2000 z revizijskim
poročilom revizijske družbe in mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-
nje Ptuj d.d. na predlog uprave in na pod-
lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme poročilo o poslovanju družbe v
letu 2000 v predloženi vsebini z izkazanim
dobičkom iz poslovanja v znesku
25,452.553 SIT in revizijsko poročilo revi-
zijske hiše ITEO – Abeceda d.o.o. Ptuj o
poslovanju družbe v letu 2000 v predlaga-
nem besedilu.

5. Sklepanje o razporeditvi dobička iz
leta 2000.

Predlog sklepa: skupščina Gradis Grad-
nje Ptuj d.d. na predlog uprave in na podla-
gi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
sprejme sklep, da se dobiček iz poslovanja
družbe v letu 2000 v znesku 25,452.553
SIT razporedi:

– 8,452.553 SIT za rezervni sklad,
– 17,000.000 SIT ostane nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2001 na predlog nadzornega sveta se
imenuje revizijska hiša ITEO – Abeceda
d.o.o. iz Ptuja.

Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdi-
lom o lastništvu delnic ali s pisnim poobla-
stilom z navedbo o lastništvu delnic po-
oblastitelja.

Pisno prijavo za udeležbo na skupščini
je treba deponirati v tajništvu družbe naj-
manj 3 dni pred zasedanjem skupščine, kar
velja tako za delničarje kot za pooblaščen-
ce. Poleg osebne prijave v tajništvu družbe
je mogoče prijavo udeležbe na skupščini
poslati tudi s priporočeno pošto. Rok za
prijavo je 26. 6. 2001. Delničarji, ki ne
bodo pisno prijavili udeležbe, ne bodo mo-
gli sodelovati na skupščini!

Udeležence (delničarje in njihove poo-
blaščence) prosimo, da se javijo v sprejem-
ni pisarni skupščine najmanj uro pred pri-
četkom skupščine. V sprejemni pisarni
skupščine so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzeti glasoval-
ne lističe, ki služijo kot vstopnica za udele-
žbo na skupščini.

Vsa gradiva s celotnimi predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu druž-
be pri Mileni Belšak vsak delavnik od dneva
objave sklica skupščine dalje in sicer med
8. in 10. uro (tel. 787-58-01).

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica skupščine svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pre-
dloge pisno sporočijo upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o razumno
utemeljenih predlogih sprejela svoja stali-
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šča in bosta o spreminjevalnih predlogih
najpozneje v 12 dneh po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se s pričetkom počaka pol ure,
ko je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo navzočih delničarjev oziroma odstotek za-
stopanih delnic.

Gradis Gradnje Ptuj d.d.
   uprava

Ob-48673
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Kroj, modna konfekcija, Škofja
Loka, Kidričeva 81, uprava družbe skli-
cuje

8. sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo v sredo, 20. 6. 2001 ob 12. uri, v
poslovnih prostorih družbe, Kidričeva c. 81,
Škofja Loka.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, potrditev dnevnega reda in imenova-
nje organov skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se udeležba, po-
trdi dnevni red in izvoli organe skupščine, ki
so: predsednica skupščine Vojka Rebec,
dve preštevalki glasov Metka Bertoncelj in
Olga Rant.

Na seji bo prisotna notarka Erika Brani-
selj.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2000.

Predlog sklepa uprave in mnenje nad-
zornega sveta: sprejme se predlagano let-
no poročilo o poslovanju družbe v letu
2000, skupaj z revizorskim mnenjem.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov za leto 2001
se imenuje revizorska hiša In Revizija, dru-
žba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana.

Gradivo bo delničarjem na vpogled v taj-
ništvu družbe v Škofji Loki, Kidričeva c. 81,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj delni-
čarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
po tej objavi sklica skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine pisno napovejo na sedežu
družbe.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 20% zastopanega osnovnega ka-
pitala.

V primeru, da skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Kroj, modna konfekcija, d.d.,
Škofja Loka

uprava

Ob-48678
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Go-

renjska oblačila, d.d., Kranj, uprava sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila,

d.d., Kranj,
ki bo dne 27. 6. 2001 ob 12. uri, v

Kranju, na sedežu Gorenjskih oblačil, d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 30, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave dru-
žbe in na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta družbe se sprejme revidirano
letno poročilo o poslovanju družbe za po-
slovno leto 2000.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi rezultata
poslovanja in pokrivanju izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave dru-
žbe in na podlagi soglasja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep, da se ugotov-
ljena izguba po zaključnem računu za leto
2000 v višini 64,683.593,85 SIT, skupaj z
revalorizacijskim popravkom do dneva skup-
ščine, pokrije v breme revalorizacijskega po-
pravka rezerv.

4. Dividenda za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave dru-

žbe in na podlagi soglasja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme sklep, da se del ne-
razporejenega revaloriziranega dobička iz
preteklih let (1994–1996) v znesku
7,567.371,54 SIT in del nerazporejenega
dobička iz leta 1998 v višini 1,376.828,46
SIT nameni za dividende v višini 300 SIT
bruto na delnico. Družba bo delničarjem
izplačala dividendo najkasneje do 30. 9.
2001, in sicer po stanju delničarjev, ki so
na dan 20. 6. 2001 vpisani v delniško knji-
go pri KDD – Centralna klirinško depotna
družba, d.d., kot lastniki delnic s pravico do
dividende.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2001 revizijsko družbo Podbor-
šek, k.d., Ljubljana. V primeru statusnih
sprememb pri revizijski družbi, skupščina
pooblašča nadzorni svet za imenovanje re-
vizijske družbe.

6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: v skladu s 6. točko sta-
tuta delniške družbe Gorenjska oblačila se
z dnem 23. 9. 2001 imenujeta za člana
nadzornega sveta kot predstavnika delni-
čarjev Miro Pinterič in Bojan Knez, za dobo
štirih let.

7. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je na voljo za vpogled v tajništvu Go-
renjskih oblačil, d.d., Kranj, vsak delovnik
od 10. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu družbe
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, Bleiweiso-
va cesta 30.

Skupščina je sklicana za 27. 6. 2001 ob
12. uri. Če ob 1. sklicu ni dosežena sklep-
čnost, se ponovno zasedanje skupščine do-
loči za isti dan, 27. 6. 2001 ob 13. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Prostori za skupščino bodo odprti eno
uro pred začetkom seje skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini imajo la-
stniki navadnih delnic, v korist katerih bodo
na dan skupščine vknjižene v delniški knjigi
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Glasu-
je se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostore
zasedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje pol ure pred začetkom
skupščine, zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
uprava družbe

Št. 285 Ob-48693
Na podlagi določil statuta trgovske dru-

žbe Center Radeče, d.d. sklicuje uprava
družbe

6. skupščino
družbe Center Radeče, d.d.

ki bo v četrtek dne 21. 6. 2001 ob
11. uri, v sejni sobi Hotela Jadran Radeče,
Trg 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju predsednika skupščine, dveh preš-
tevalcev glasov, zapisnikar in notar.

2. Obravnava letnega poročila uprave za
leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 2000 z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem pooblaščenega re-
vizorja.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta in uprave: čisti dobiček iz leta 2000
v znesku 3,913.953,96 SIT ostane neraz-
porejen. Čisti dobiček leta 1996 v znesku
280.476,02 SIT in pripadajoči del revalori-
zacijskega popravka čistega dobička v zne-
sku 106.034,82 SIT, skupaj 386.510,84
se razporedi v rezerve družbe.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog nadzornega sveta: družba obli-

kuje sklad lastnih delnic do višine 10% od
vrednosti osnovnega kapitala družbe za na-
mene iz 1. točke 240 člena ZGD. Sklad se
oblikuje iz presežka rezerv nad obveznimi
rezervami. Obstoječi delničarji imajo ob od-
svojitvi lastnih delnic v skladu z 243. členom
ZGD predkupno pravico do nakupa teh del-
nic v sorazmerju s svojimi obstoječimi la-
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stninskimi deleži. Kriterije in postopke od-
kupovanja lastnih delnic sprejema uprava
družbe.

5. Sprejem sklepov o spremembi Statu-
ta družbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: sprejmejo se predlagane spremem-
be Statuta družbe.

6. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizijo delniške dru-

žbe v poslovnem letu 2001 se po predlogu
nadzornega sveta imenuje Plus Revizija iz
Ljubljane.

Celotno gradivo je delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe, Titova 8, 1433 Ra-
deče, v tajništvu, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure, od dneva objave sklica do zase-
danja skupščine.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji sami ali
po svojih pooblaščenih oziroma zakonitih
zastopnikih.

Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi pri-
ložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shra-
njeno pri družbi.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je javno.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 21. 6. 2001 ob 12. uri v istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja, v tem času se bodo delile
glasovnice.

Center Radeče, d.d.
uprava

Ob-48721
Na podlagi 25. člena statuta Koroške

banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, nadzorni svet
banke sklicuje

1. skupščino
delničarjev Koroške banke d.d.,

Slovenj Gradec, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke,

ki bo v četrtek, 21. junija 2001 ob 12.
uri v prostorih Restavracije Bellevue na Leg-
nu v Slovenj Gradcu.

Za sejo skupščine nadzorni svet banke
predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, sprejem dnev-
nega reda, izvolitev delovnih teles in

imenovanje notarja
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme

predlagani dnevni red in izvoli delovna telesa
skupščine v predlagani sestavi in imenuje no-
tarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročila o poslovanju Koroške banke
d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine No-
ve Ljubljanske banke s finančnim rezulta-
tom za leto 2000.

2.1 Letno poročilo Koroške banke d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke za leto 2000 z mnenjem poo-
blaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se Letno poro-
čilo Koroške banke d.d., Slovenj Gradec,
bančne  skupine Nove Ljubljanske banke za
leto 2000 z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja.

2.2 Poročilo nadzornega sveta Koroške
banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke.

 Predlog sklepa: sprejme se poročilo
nadzornega sveta banke.

2.3 Letno poročilo o notranjem revidira-
nju v banki za leto 2000 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

 Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o notranjem revidiranju v banki za leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta.

2.4 Predlog o delitvi dobička Koroške
banke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave ban-
ke in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta banke se razporedi za izplačilo
dividend delničarjem banke
526,019.917,32 SIT, za nagrade nadzor-
nega sveta, upravnega in nadzornega od-
bora banke 9,434.000 SIT, za nagrade
upravi banke 3,520.000 SIT, za nagrade
delavcem banke 17,000.000 SIT in sicer v
breme čistega dobička za leto 2000 v višini
464,606.316,32 SIT, v breme nerazpore-
jenega dobička iz leta 1995 v višini
48,926.750 SIT in v breme revalorizacij-
skega popravka v višini 42,440.851 SIT.

 Dividende se izplačajo v roku 30 dni po
seji skupščine tistim delničarjem banke, ki
so vpisani kot delničarji banke s potekom
dneva zaključka skupščine.

3. Poslovni in finančni plan Koroške ban-
ke d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke za obdobje 2001–
2005.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me poslovni in finančni plan Koroške banke
d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine No-
ve Ljubljanske banke za obdobje
2001-2005.

4. Predlog o imenovanju revizijske druž-
be za revidiranje računovodskih izkazov ban-
ke za leto 2001.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije letnih
računovodskih izkazov za leto 2001 v Koro-
ški banki d.d., bančni skupini Nove Ljub-
ljanske banke se potrdi tista revizijska druž-
ba, ki bo na skupščini Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Ljubljana imenovana za opravljanje
revizije letnih računovodskih izkazov za leto
2001.

Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pravočasno pisno
ali osebno prijavijo pri banki najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine.

Delničar mora ob prijavi svoje namere,
da bo na skupščini tudi glasoval, obvezno
sporočiti s kolikim paketom delnic bo gla-
soval. Glasovalno pravico imajo imetniki del-
nic, ki so vpisani v delniško knjigo banke, ki
jo vodi KDD, kot imetniki delnic z glasoval-
no pravico najmanj 3 delovne dni pred dnem
zasedanja skupščine banke in ostanejo vpi-
sani do začetka njenega zasedanja.

Vsaka navadna delnica daje v zboru 1
glas. Delničarji lahko izvršujejo svoje pravi-
ce na skupščini banke osebno, po zakoni-
tem zastopniku ali pooblaščencu. Skupni

zastopnik ali pooblaščenec več delničarjev
ne more imeti več kot 10% glasov vseh
delničarjev.

Delničarji, ki bodo svojo udeležbo prija-
vili, bodo prejeli pooblastilo za udeležbo na
skupščini po pošti, oddali pa ga bodo pred
samo sejo skupščine.

Gradivo s predlogi sklepov je na voljo
delničarjem banke v Koroški banki d.d., Slo-
venj Gradec, bančni skupini Nove Ljubljan-
ske banke, Glavni trg 30, v tajništvu banke,
od 18.maja 2001 dalje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 21. 6.
2001 ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Koroška banka d.d., Slovenj Gradec
predsednik nadzornega sveta

mag. Janez Senčar l.r.

       Ob-48726
Na podlagi določil 38.1. člena statuta

delniške družbe MD Holding, družba poo-
blaščenka, d.d., sklicuje začasni direktor
družbe

1. redno sejo skupščine
družbe MD Holding, družba

pooblaščenka, d.d.,
ki bo v sredo, 20. 6. 2001 ob 15. uri, v

jedilnici na Kidričevi cesti 50, Škofja Loka,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-
sednika, dveh preštevalcev glasov in pred-
stavitev notarja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se imenujejo predsedujo-
či skupščine in za primer odsotnosti njegov
namestnik, dva preštevalca glasov ter potr-
di vabljeni notar za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o poteku registracije družbe
do prve skupščine.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom začasnega direktorja o poteku re-
gistracije družbe do prve redne skupščine.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la poslovanja družbe za leto 2000 skupaj z
revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog začasne uprave in ob pozitivnem
mnenju začasnega nadzornega sveta letno
poročilo za delno poslovno leto 2000 ter se
seznani s poročilom o reviziji računovod-
skih izkazov.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta izkazan čisti dobiček dru-
žbe za leto 2000 ostane nerazporejen.

6. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za člane nadzornega
sveta za mandatno dobo štirih let od dneva
imenovanja izvolijo:
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– Humer Stanislava,
– Logar Vladimir,
– Prevodnik Janez.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta se oblikuje sklad lastnih delnic
za namene iz 240. člena Zakona o gospo-
darskih družbah v višini 21,978.000 SIT.

Sklad lastnih delnic se oblikuje iz vplača-
nega presežka kapitala.

Pravila delovanja sklada lastnih delnic
sprejme nadzorni svet. O poslovanju sklada
lastnih delnic je uprava dolžna poročati
skupščini.

8. Informacija o poslovanju družbe Av-
tomehanika Škofja Loka d.d. v letu 2000.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe Avtomehanika Škofja
Loka d.d. v letu 2000, ki jo je posredovala
začasna uprava družbe pooblaščenke.

Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem v času od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine na vpogled na
sedežu družbe, in sicer vsak delovni dan od
13. do 15. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki delničarjev, ki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo začasni upravi družbe.

Pooblaščenci lahko izvršujejo glasoval-
no pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga
obdrži družba.

Prijavljene udeležence pozivamo, da pri-
dejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
pol ure pred začetkom skupščine, s podpi-
som potrdijo svojo udeležbo v listi udele-
žencev ter prevzamejo glasovnice.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga, v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine pri za-
časni upravi družbe.

MD Holding,
družba pooblaščenka, d.d.

začasni direktor

Ob-48729
Na podlagi 7. poglavja statuta družbe

Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

6. skupščino delniške družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko in
pnevmatiko, d.d., Koroška c. 57, 2366

Muta,
dne 18. 6. 2001, s pričetkom ob 13. uri,

v prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Ko-
roška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-
tovitev navzočnosti ter sklepčnosti in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni
red. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarka Sonja Kralj iz Slovenj Grad-
ca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2000, z revizijskim poro-
čilom in mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta skupščina
sprejme letno poročilo družbe za leto 2000.

3. Razdelitev čistega dobička za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta ostane čisti do-
biček v znesku 6,511.973,68 SIT za leto
2000 nerazporejen.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na lastno željo se razre-

ši član nadzornega sveta Rešek Rajko z
dnem 18. 6. 2001.

Na lastno željo se razreši član nadzorne-
ga sveta Sterdin Hrabro z dnem 18. 6. 2001.

5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na pobudo lastnikov dru-
žbe Hypos – Muta, d.d., se imenujeta z
dnem 18. 6. 2001 za člana nadzornega
sveta Mlakar Stane in Streib Rolf.

6. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje poslovnih rezultatov za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izvedbo revizije za leto 2001
imenuje revizijska hiša EOS Revizija, d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.

7. Informacija in obravnava poslovanja v
letu 2001 in določitev nadaljnje poslovne
politike.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 2001 z določitvi-
jo nadaljnje poslovne politike.

8. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti

zasedanja skupščine, so dolžni svojo udele-
žbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastniš-
tvu delnic na sedežu družbe, oziroma najka-
sneje tri delovne dni pred zasedanjem skup-
ščine v pisni obliki potrdijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na skup-
ščino vsaj 30 minut pred začetkom njenega
zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom ter prevzamejo glasovnice in gradivo.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na
vpogled 20 dni pred zasedanjem skupšči-
ne, vsak delovni dan od 9. do 14. ure, v
tajništvu na sedežu družbe, Koroška c. 57.

Delničarje pozivamo, da svoje morebit-
ne nasprotne predloge pisno posredujejo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi 30 minutni odmor, po ka-
terem se prične ponovno zasedanje skup-
ščine, v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na števi-
lo zastopanega kapitala.

Hypos – Muta, d.d., Muta
uprava in nadzorni svet

Ob-48730
Uprava družbe Termopol d.d. Sovodenj

na podlagi 100. in 101. člena Statuta druž-
be sklicuje

8. skupščino
delniške družbe Termopol

ki bo dne 20. 6. 2001 ob 14. uri na
sedežu družbe v Sovodnju z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in imenovanje notarja.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 in poročilo o opravljenem revidiranju
računovodskih izkazov z mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Predlog sklepa o razporeditvi čistega
dobička za poslovno leto 2000.

4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov uprave in NS:
1. Skupščina imenuje predlagano verifi-

kacijsko komisijo in notarja.
2. Ob pozitivnem mnenju NS se sprejme

revidirano letno poročilo za leto 2000, ki ga
je izdelala revizijska družba ITEO-Abeceda
Ljubljana.

3. Čisti dobiček za poslovno leto 2000
se razporedi po predlogu uprave.

4. Za revizorja se imenuje revizijska dru-
žba ITEO-Abeceda Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki udele-
žbo priglasijo najkasneje 3 dni pred zase-
danjem skupščine v pisni obliki na sedežu
družbe.

Gradivo za dnevni red in predlogi skle-
pov so navpogled vsem delničarjem v tajniš-
tvu na sedežu družbe vse delovne dni od 9.
do 12. ure.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je
sklic skupščine ob napovedani uri neuspe-
šen, se skupščine ponovi istega dne ob
15.30 v istem prostoru.

Ob vnovičnem sklicu skupščina odloča
ne glede ne višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Termopol, d.d. Sovodenj
uprava

Ana Bednar

Ob-48769
Na podlagi 46. točke statuta delniške

družbe Gradis GP Jesenice, d.d., uprava
družbe sklicuje

3. sejo skupščine družbe
Gradis GP Gradbeno podjetje

Jesenice, d.d.,
ki bo 20. junija 2001 ob 12.30, v pro-

storih restavracije Kazina na Jesenicah, Ce-
sta železarjev 9 z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina izvoli predsednika
skupščine, dve preštevalki glasov ter notar-
ko za vodenje notarskega zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme letno poročilo za leto
2000 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja.

3. Sprejem informacije o poteku postop-
ka prisilne poravnave.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme informacijo o poteku
postopka prisilne poravnave v predloženem
besedilu.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družba oblikuje sklad lastnih delnic v pre-
dloženem besedilu.

5. Seznanitev skupščine z izvolitvijo čla-
na nadzornega sveta, predstavnika sveta de-
lavcev.

Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je svet delavcev družbe razrešil pred-
stavnika sveta delavcev v nadzornem svetu
in imenoval novega.

6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 2001 predlagano revizijsko družbo.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave skup-
ščina sprejme predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe ter čistopis statu-
ta v predloženem besedilu.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme predlagane nagrade
članom nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino je na ogled vsem
delničarjem na sedežu družbe pri poslovni
sekretarki vsak delavnik od 9. do 11. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo s
pisno utemeljitvijo vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica na naslov družbe, bodo
objavljeni skladno z 288. členom ZGD na
enak način kot ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopni-
ki. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo
družbi ob najavi udeležbe na skupščino.

Upravičenci morajo svojo udeležbo pi-
sno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Prostor, v katerem bo potekala seja
skupščine, bo odprt uro pred sejo, delni-
čarji prosimo, da se zaradi razdelitve gla-
sovnic zglasijo pol ure pred pričetkom skup-
ščine.

Glasovanje bo potekalo z glasovnicami,
ki jih bodo udeleženci prejeli ob prijavi pri
vhodu v prostor.

Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13.30, z
istim dnevnim redom, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Gradis GP Jesenice, d.d.
uprava družbe

Ob-48822
Uprava družbe Avtomerkur PSO Beži-

grad, d.d., vabi delničarje na

4. redno skupščino,
ki bo v sredo, 20. 6. 2001 ob 14. uri, v

prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Sa-
mova 14.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli Anton Marolt.

Za preštevalca glasov se izvoli Igor Vuk,
predstavnik RR&CO, d.o.o., Koper.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
V skladu z mnenjem revizorja in nadzor-

nega sveta uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družbe za leto 2000 v
predloženem besedilu.

3. Imenovanje revizorja družbe za poslov-
no leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze za po-
slovno leto 2001, družba imenuje revizijsko
družbo Contura, d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana.

Zaradi sestavitve seznama delničarjev in
prevzema glasovnih listkov vabimo delničar-
je, da se priglasijo eno uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo javno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine vpi-
sane v delniško knjigo in njihovi pooblaščen-
ci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.

Delničarje naprošamo, da pooblastila
predložijo družbi 3 dni pred začetkom skup-
ščine. Delničarje, ki se bodo skupščine ude-
ležili naprošamo, da svojo prijavo napovedo
3 dni pred datumom skupščine.

O sklepih pod točkami 1 do 3 dnevnega
reda odloča skupščina z večino oddanih gla-
sov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta o let-
nem poročilu je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od vključno
21. maja 2001 dalje, v tajništvu družbe v
Ljubljani, Samova 14, med 10. in 13. uro.

Avtomerkur PSO Bežigrad, d.d.,
Ljubljana

Ob-48832
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta

AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, upra-
va družbe sklicuje

4. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v torek, 19. junija 2001 ob 9. uri v
sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128 a v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli verifika-

cijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Poslovno poročilo uprave za leto

2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, skup-
ščina sprejme revidirano poslovno poročilo
družbe za leto 2000.

3. Predlog razdelitve dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme sklep o uporabi dobička, ki
se glasi: “Čisti dobiček poslovnega leta
2000 v znesku 95,466.974,02 SIT ostane
nerazporejen po stanju na dan 1. 1. 2001.“

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2001
imenuje revizijska hiša ITEO Abeceda Ljub-
ljana d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji družbe, ki so na dan 16. 6. 2001 vpi-
sani v delniško knjigo družbe, njihovi poo-
blaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poo-
blastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja. V primeru organizira-
nega zbiranja pooblastil mora biti pooblasti-
lo sestavljeno v skladu z določili Zakona o
prevzemih.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zakoniti zastopniki imajo pravico do ude-
ležbe in glasovanja na skupščini, če najka-
sneje do 16. 6. 2001 pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na sedež družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.

Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delni-
čar, njegov pooblaščenec oziroma zasto-
pnik ob vstopu v prostore zasedanja skup-
ščine. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki so se po potrebi dolžni izkazati z
osebnim dokumentom.

Skupščina je sklicana za 19. 6. 2001
ob 9. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, to je 19. 6. 2001 ob
10. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala. Udeležence pro-
simo, da pridejo na sejo vsaj pol ure pred
začetkom.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na
sedežu družbe na Dunajski 128 a v Ljubljani
in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

AMZS d.d.
uprava družbe

Ob-48833
Na podlagi 43. člena statuta družbe Sava-

projekt, d.d. Krško, uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine družbe,

ki bo v petek, 22. junija 2001 ob 12. uri,
v prostorih Občine Krško – sejna soba.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovljena je sklep-

čnost skupščine. Izvoli se predsednik skup-
ščine in dva preštevalca glasov. Vabljeni no-
tar je prisoten.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ter poročila revizorja, se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2000 v
predlaganem besedilu.

3. Obravnava in odločanje o razdelitvi
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za imenovanje revizorja

za poslovno leto 2000 skupščina zadolži
nadzorni svet, ki izbere najugodnejšega po-
nudnika.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je

na vpogled vsem delničarjem na sedežu dru-
žbe, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, v
tajništvu družbe.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora
svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti
upravi družbe najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi dru-
žbe. Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila delničarje, ki imajo več
kot 5% delnic.

Delničarje obveščamo, da bo dvorana od-
prta uro pred začetkom zasedanja. Ob pri-
hodu so najavljeni udeleženci dolžni podpi-
sati seznam prisotnih udeležencev ter pre-
vzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopni-
ca za udeležbo na skupščini in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna (prvi sklic), se počaka pol ure. Čez
pol ure bo skupščina pričela z delom ne
glede na število prisotnih delnic (drugi sklic).

Savaprojekt, d.d., Krško
uprava

Ob-48837
Na podlagi 26. člena statuta družbe, skli-

cujem

7. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d. d.,

ki bo 18. junija 2001 ob 13. uri, v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles in imenova-
nje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine Antona Marol-
ta in preštevalca glasov Mileno Vatovec in
Klavdija Pervanje ter imenuje notarko Nado
Kumar za sestavo zapisnika skupščine.

2. Sprejem poročila o poslovanju za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta, se sprejme po-
ročilo o poslovanju za leto 2000, skupaj z
revizorskim poročilom revizijske družbe
Podboršek, d.o.o.

3. Delitev čistega dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se delitev či-

stega dobička, ustvarjenega v letu 2000 v
višini 149,085.715,50 SIT ter se ga po
predlogu uprave in z mnenjem nadzornega
sveta razporedi:

– v proste rezerve v višini 44,725.715 SIT,
– kot nerazporejenega v višini

104,360.000,50 SIT
4. Izplačilo dividend in nagrade upravi.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

mnenju nadzornega sveta se revalorizirani
nerazporejeni dobiček iz leta 1996 v višini
1,235.229,90 SIT in leta 1998 v višini
49,492.370,10 SIT, razporedi:

– delničarjem za dividende v višini
49,236.600 SIT (če bodo od objave do
sklica skupščine odkupljene za sklad lastnih
delnic dodatne delnice, bo del dobička iz
leta 1998, v višini neizplačanih dividend,
ostal nerazporejen),

– upravi v višini 1,491.000 SIT.
Do dividende v višini 1.400 SIT bruto na

delnico so upravičeni vsi delničarji, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe. Lastne delnice niso upravičene do
dividend.

Dividende in nagrada upravi se izplačajo
najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa
na skupščini. Nagrada upravi se izplača v
lastnih delnicah družbe.

5. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi soglasja nadzornega sveta skupšči-
na sprejema sklep o višini sejnine, ki pripa-
da članom za pripravo in udeležbo na seji v
višini 40.000 SIT in predsedniku nadzorne-
ga sveta v višini 50.000 SIT.

6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2001 imenuje revizijska družba Pod-
boršek, d.o.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove
brigade 4.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 18. 6. 2001. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo dru-
žbi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-
ni. Prijava je pravočasna, če na sedež dru-
žbe prispe do vključno 15. 6. 2001.

Pri evidentiranju prisotnosti fizične ose-
be dokažejo svojo identiteto z osebnim do-
kumentom, pravne osebe pa z izpisom iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot
mesec dni. Delničar lahko glasuje osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovalnega lističa, ki ga prejme ob vstopu
na skupščino.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 14. uri, v istem prostoru, ne glede
na sklepčnost.

Sanolabor, d.d.
direktor družbe

Ob-48839
Na podlagi 22. člena statuta BTC d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem
skupščino delničarjev,

ki bo v petek, 22. junija 2001 ob 14. uri,
v Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-

lovnega predsedstva skupščine, imenova-
nje notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina BTC, d.d.,
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: BTC) ime-
nuje delovno predsedstvo v sestavi: pred-
sednik in dva člana.

2. Poročilo o poslovanju BTC za leto
2000 z računovodskimi izkazi, mnenjem
nadzornega sveta in revizorske hiše EOS
revizija, d.o.o., Družba za revidiranje, pred-
stavnica Andersen Worldwide Societe Coo-
perative v Sloveniji ter predlog za ugotovitev
in delitev dobička.

Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se poročilo o poslovanju

BTC za leto 2000 z računovodskimi izkazi
pripravljenimi v skladu s slovenskimi in med-
narodnimi računovodskimi standardi.

2.2. Sprejme se ugotovitev in delitev do-
bička družbe za leto 2000 po slovenskih
računovodskih standardih:

– bruto dobiček 1.209,047.116,15 SIT,
– davek iz dobička: 284.271,50 SIT,
– čisti dobiček: 1.208,763.844,65 SIT,
– čisti dobiček poslovnega leta 2000 se

potrdi in ostane nerazporejen v višini
1.208,763.844,65 SIT.

2.3. Nerazporejeni del dobička poslovne-
ga leta 1996 in 1997 s pripadajočo revalori-
zacijo nerazdeljenega dobička se razdeli za:

– dividende v vrednosti 350 SIT bruto
na delnico, kar skupaj predstavlja
254,039.800 SIT,

– udeležba na dobičku zaposlenim, nad-
zornemu svetu, upravi in poslovodnemu od-
boru v višini 90,206.986,30 SIT.

Udeležba na dobičku se vsem izplača v
gotovini.

Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi drugi delovni dan
po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o
delitvi dobička. Dividenda in udeležba na
dobičku se izplačata do 30. julija 2001.

3. Izdaja obveznic.
Predlog sklepa:
– BTC za financiranje razvojnih progra-

mov izda imenske hipotekarne obveznice
BTC2, izdane v nematerializirani obliki, v
skupni vrednosti 40 mio EUR za dobo 10
let, s 5 letnim moratorijem na izplačilo glav-
nice;

– po poteku moratorija se glavnica izpla-
ča v 10 polletnih obrokih, ki dospevajo v
plačilo skupaj z izplačilom obresti. Prvo iz-
plačilo obroka glavnice se izvrši 15. 8.
2006;

– obresti se obračunavajo po 7% letni
obrestni meri in sicer se začnejo obračuna-
vati s 1. 8. 2001 in se izplačujejo dvakrat
letno, in sicer 15. 2. in 15. 8. vsako leto.
Način izračuna obresti je linearni;

– prvo izplačilo obresti se izvrši 15. 2.
2002;

– datum dospetja zadnjega izplačila iz
obveznice je 15. 8. 2011;

– obveznice se izdajo v apoenih po 100
EUR vsaka. Skupno število izdanih obvez-
nic je 400.000;

– izdajatelj ima pravico/opcijo odkupiti
celotno emisijo obveznic kadar koli po 1. 8.
2006 po ceni, ki ustreza 101,5% njene teo-
retične vrednosti na dan odkupa;

– terjatve imetnikov obveznic so zavaro-
vane s hipoteko, ki se vpiše na ime fiduciar-
ja in jo le ta uresničuje za račun vsakokrat-
nih imetnikov obveznic;

– upravo BTC se pooblasti, da določi
datum izdaje obveznic ter da odloči o vseh
ostalih vprašanjih, ki so povezana z izdajo
obveznic, izvedbo izplačil in predčasnega
odkupa ter kotacijo obveznic na Ljubljanski
borzi;

– skupščina pooblašča upravo, da skle-
ne vse potrebne posle za zavarovanje terja-
tve iz izdanih obveznic s premoženjem dru-
žbe v potrebni višini.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za leto 2001 se imenuje revizij-
ska družba EOS revizija, d.o.o., družba za
revidiranje, predstavnik Andersen World-
wide Societe Cooperative v Sloveniji.

Sklepe navedene v točkah dnevnega re-
da od 1 do 3 sta predlagala uprava in nad-
zorni svet skupaj, sklep pod točko 4 dnev-
nega reda pa je predlagal nadzorni svet.

Gradivo za skupščino BTC je delničar-
jem na vpogled v tajništvu uprave, v 12.
nadstropju poslovne stolpnice, Šmartinska
140 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do 22. 6. 2001.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci in
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zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki pri-
spe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, prijavijo svojo udele-
žbo na skupščini. Udeleženci se ob prihodu
identificirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt

30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno za-
sedanje skupščine naslednji dan ob isti uri
na istem kraju.

BTC d.d. Ljubljana
predsednik uprave

Jože Mermal

Ob-48635
Na podlagi 24. člena statuta Slovenske

izvozne družbe, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be sklicuje

11. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje

izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 19. junija 2001 ob 11.

uri na sedežu Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana na Josipine Turnograjske 6,
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Ugotovitev o kvorumu, prisotnosti no-
tarja ter imenovanje preštevalcev glasov.

2. Poročilo predsednice nadzornega sve-
ta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana sprejme poro-
čilo predsednice nadzornega sveta Sloven-
ske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

3. Letno poročilo Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana za leto 2000.

3.1. Poslovno poročilo Slovenske izvoz-
ne družbe, d.d., Ljubljana za leto 2000.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana sprejme poslovno poročilo Slovenske
izvozne družbe, d.d., Ljubljana za leto 2000.

3.2. Računovodski izkazi Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana za leto 2000
z revizijskim mnenjem.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana sprejme računovodske izkaze Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana za
leto 2000 z revizijskim mnenjem.

3.3. Letno poročilo o notranjem revidira-
nju v Slovenski izvozni družbi, d.d., Ljublja-
na za leto 2000.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d,
Ljubljana sprejme Letno poročilo o notra-
njem revidiranju v Slovenski izvozni družbi,
d.d., Ljubljana za leto 2000.

4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana razporedi ugotovljeni čisti dobiček
v letu 2000 v višini 155,154.232,69 SIT v
rezerve družbe.

5. Razvojne usmeritve s temelji poslov-
ne politike Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana za leto 2001.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana sprejme Razvojne usmeritve s te-
melji poslovne politike Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana za leto 2001 v pre-
dlaganem besedilu.

6. Razrešitev in volitve članov nadzorne-
ga sveta Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana potekel dne 18. 6. 2001.

Po predlogu Republike Slovenije, večin-
skega delničarja Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana in ob enakem predlogu nad-
zornega sveta Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana, skupščina Slovenske izvoz-
ne družbe, d.d., Ljubljana izvoli naslednje
člane nadzornega sveta: Pavla Demšarja,
Janka Deželaka, Ivana Fermeta, Janeza Lo-
triča, mag. Matejo Mešl, Jožeta Staniča in
mag. Darka Tolarja.

7. Določitev višine sejnin članom nad-
zornega sveta Slovenske izvozne družbe,
d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: po predlogu uprave
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana določa, da na seji prisotnim čla-
nom nadzornega sveta Slovenske izvozne
družbe, d.d., Ljubljana pripada sejnina v na-
slednjih neto zneskih: 60.000 SIT za pred-
sednika nadzornega sveta in 40.000 SIT za
člana nadzornega sveta. Do sejnine, ki pri-
pada predsedniku nadzornega sveta, je
upravičen tudi namestnik predsednika nad-
zornega sveta, kadar nadomešča predse-
dnika.

8. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta skupščina Slovenske izvozne druž-
be, d.d., Ljubljana imenuje za revizorja za
poslovno leto 2001 revizijsko družbo Price-
waterhouseCoopers d.d., Parmova 53,
Ljubljana.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji lahko nastopajo na skupščini

družbe osebno ali prek svojih zastopnikov
oziroma pooblaščencev. Delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svo-
jo istovetnost z osebnimi dokumenti. Delni-
čarje zastopajo osebe, ki so pooblaščene
za zastopanje.

Republiko Slovenijo zastopa predstav-
nik Vlade RS z ustreznim pisnim pooblasti-
lom Vlade RS.

Če je delničar pravna oseba, se šteje,
da je njen direktor pooblaščen za zastopa-
nje. Delničarje lahko zastopajo na podlagi
pisnega pooblastila, ki ga izda delničar ozi-
roma v imenu delničarja, ki je pravna oseba,
oseba pooblaščena za zastopanje. K poo-
blastilu, ki ga izda oseba, pooblaščena za
zastopanje delničarja, ki je pravna oseba, je
treba priložiti tudi kopijo izpiska iz sodnega
registra, iz katerega je razvidno pooblastilo
za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja
izda pooblastilo.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na voljo na se-
dežu družbe, Ulica Josipine Turnograjske 6,
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.
Uprava Slovenske izvozne družbe, d.d.,

Ljubljana

Nasprotni predlog

Ob-48862
Na podlagi 288. člena Zakona o gospo-

darskih družbah uprava družbe Intertrans,
d.d., Brnčičeva 51, Ljubljana, objavlja

nasprotne predloge
delničarja Franca Horvata, Šišenska ce-

sta 38, Ljubljana, k predlogom sklepov
skupščine, sklicane za dne 8. 6. 2001, ter
obvešča delničarje o svojem stališču.

1. Nasprotni predlog k 3. točki: izvolijo
se novi člani nadzornega sveta po predlogu
delničarja Franca Horvata:

1. Ivan Kebrič, Miklošičeva ulica 4,
1000 Ljubljana,

2. Valerija Friš, Gradiška 18, 2211
Pesnica,

3. Franc Horvat, Šišenska cesta 38,
1000 Ljubljana.

Obrazložitev nasprotnega predloga: že
prvotno usklajeni predlog delničarjev Roka
Svetka in Petra Sečnika je nakazal potrebo
po zamenjavi članov nadzornega sveta. Do-
datno predlagana zamenjava pomeni izvoli-
tev tudi enega člana iz vrst bivših delavcev
družbe, ki je že do sedaj po svoji izkazani
aktivnosti pokazal, da relativno dobro pozna
zadevno zakonodajo in se zaveda nalog, ob-
veznosti in pooblastil, ki jih ima nadzorni svet.

2. Nasprotni predlog k 4. točki: v letu 2001
se oblikuje sklad lastnih delnic v breme rezerv
in pripadajočega revalorizacijskega popravka v
višini, ki zagotavlja nakup delnic s statutom
predpisanega dela sredstev, izplačanih članom
nadzornega sveta in uprave. Oceno potrebnih
sredstev pripravi služba družbe.

Obrazložitev nasprotnega predloga: v izo-
gib morebitne ponovitve situacije iz leta
2000, kot je obrazložena v informaciji o po-
slovanju z lastnimi delnicami, ko so bile le-te
v pretežnem številu, zaradi likvidnostnih raz-
logov, prodane delavcem družbe po ceni
3.814 SIT, predlagam, kot je navedeno. Pre-
dlog uprave ne pospešuje izoblikovanja real-
ne tržne vrednosti delnic družbe.

3. Nasprotni predlog k 6. točki: pod tre-
tjo alineo o predlogu delitve čistega dobič-
ka po predlogu uprave in nadzornega sveta
se spremeni višina nagrade nadzornemu
svetu, in sicer:

– izplačilo nagrade nadzornemu svetu v
višini 2,000.000 SIT.

Zagotovljena sredstva za izplačilo divi-
dend delničarjem in nagrade upravi ter čla-
nom nadzornega sveta se smiselno korigi-
rajo za zmanjšani znesek nagrade nadzor-
nemu svetu v višini 1,000.000 SIT. Ostali
predlogi uprave ostanejo nespremenjeni.

Obrazložitev nasprotnega predloga: v
svojem štiriletnem mandatu je nadzorni svet
posredoval delničarjem družbe po posa-
meznih skupščinah le svoja mnenja o delitvi
dobička ter druga mnenja, ki so v njegovi
pristojnosti. Do izteka svojega mandata pa
tudi enkrat samkrat ni posredoval poročila o
svojem delu, razen o tem, da je pregledal
letna poslovna poročila direktorja družbe.

Stališče uprave do nasprotnih predlogov:
uprava se z navedenimi nasprotnimi predlo-
gi ne strinja. Člani nadzornega sveta, ki jih
predlagata delničarja Rok Svetek in Peter
Sečnik so primerni kandidati, ki imajo vsa
potrebna znanja, da lahko opravljajo tako
odgovorno nalogo. Te člane predlaga tudi
nadzorni svet. Uprava meni, da je optimalno
oblikovanje sklada lastnih delnic v višini, ki
bo zagotavljala likvidnost delnice. Višina na-
grade članom nadzornega sveta, ki jih pre-
dlaga sklicatelj skupščine, je glede na po-
slovne rezultate v letu 2000 primerna in v
skladu s statutom družbe.

Intertrans, d.d., Ljubljana
uprava

Rok Svetek
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Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/2000 S-48679

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Kopru, opr. št. St 1/2000 z dne 8. 5. 2001
se objavi oklic:

1. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Lela, Marinko Babič, s.p., Limi-
njanska 75, Portorož.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.

3. V stečajnem postopku se bo za dol-
žnika uporabljal naziv firme Lela, Marinko
Babič, s.p. – v stečaju, Liminjanska 75,
Portorož.

4. Stečajni postopek bo vodilo Okrožno
sodišče v Kopru.

5. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka.

6. Narok za preizkus terjatev bo 5. 9.
2001 ob 9. uri, v sobi št. 153 tukajšnjega
sodišča.

7. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dol-
žnika.

8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 8. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 5. 2001

St 179/2000 S-48680

To sodišče je s sklepom St 179/2000
dne 8. 5. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom 3 + 7, kreiranje oblačil ter
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Valjhunova
11/p – v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001

St 24/2001-8 S-48681

To sodišče je s sklepom St 24/2001
dne 11. 4. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom V 6 Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana, matična številka 5788544,
šifra dejavnosti 29.230.

Za stečajnega upravitelja se imenuje An-
drej Marinc iz Mozirja.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o za-
četku stečajnega postopka. Prijave je treba

vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 9. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2001

St 98/2000 S-48682

To sodišče je s sklepom opr. št. St
98/2000 z dne 2. 4. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
STT Strojna tovarna Trbovlje, d.d., Tr-
bovlje, Vodenska cesta 49 in njegovimi
upniki.

Ugotovi se, da se upnikom razreda 0
(SPIZ in Ministrstvo za finance) odpustijo
zamudne obresti od neplačanih davkov in
prispevkov v višini 37,135.000 SIT in
26,119.000 SIT.

Upnikom razreda 1 izplača dolžnik 40%
na dan 31. 3. 2000 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku dveh let od pravnomočnosti
sklepa, z obrestno mero TOM +0%, za čas
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave do plačila.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
26. 3. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 17. 4.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2001

St 227/2000 S-48683

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
227/2000 z dne 8. 5. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Abdullahu
Bejtullah, s.p., Žimarice 16, Sodražica.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001

St 9/2001 S-48684

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Evex, d.o.o., Verd 42, Vr-
hnika, za dne 6. 6. 2001 ob 9. uri, v sobi
307/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2001

St 5/2001 S-48685

V postopku prisilne poravnave med dol-
žnikom Integral Dolenjske in Bele Kraji-
ne, d.o.o., Novo mesto, Promet, turizem
in delavnice Novo mesto, Podbevškova
2 in njegovimi upniki, vabi poravnalni senat
upnike na narok za prisilno poravnavo, ki bo
dne 18. 6. 2001 ob 9. uri, v sobi 108 tu-
kajšnjega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije in njegovo dopolni-
tev v stečajni pisarni tega sodišča, soba št.
15, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 5. 2001

St 34/2001 S-48688

To sodišče je s sklepom z dne 30. 4.
2001 pod opr. št. St 34/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Factor, zasebno podjetje za svetovanje
in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 54, matična številka: 5294231,
šifra dejavnosti: 70.320.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

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 (30. 4.
2001).

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 upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Republika Slovenija, Carinarnica Ljub-
ljana,

– Factor Leasing, d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 54,

– Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9, Ljublja-
na.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2001

St 20/2000 S-48514

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Expres tajnica, Jože Kovač, s.p.,
Glavni trg 6, Maribor – v stečaju, se v
skladu s I. odstavkom 170. člena ZPPSL
zaključi.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2001
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St 28/2000 S-48516

To sodišče vabi v postopku prisilne po-
ravnave St 28/2000, začetim nad dolžni-
kom Gozdno gospodarstvo, d.d., Slovenj
Gradec, Vorančev trg 1, upnike na narok
za sklenitev prisilne poravnave, ki bo dne
13. 6. 2001 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem so-
dišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 13. do 15. ure.

Upniki lahko o predlagani prisilni porav-
navi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z ori-
ginalnim podpisom in žigom pošljejo porav-
nalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 5. 2001

St 34/2001 S-48569

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
34/2001 dne 9. 5. 2001 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Frizer-
stvo Maribor, d.d., Dvorakova 10/č, Ma-
ribor.

Odslej firma glasi Frizerstvo Maribor,
d.d. – v stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, univ. dipl. ek.

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 dokumentira-
ne z ustreznimi listinami in kolkovane s pred-
pisano sodno takso.

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

V. Narok za preizkus terjatev bo 10. 9.
2001 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodi-
šča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2001

St 16/2001-53 S-48570

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Agroruše, d.o.o., Ru-
še, Tovarniška 27, za dne 20. 6. 2001 ob
10. uri, v sobi 330 naslovnega sodišča.

Upniki si bodo lahko ogledali predloži-
tveni načrt finančne reorganizacije dolžnika
na tukajšnjem sodišču od 1. 6. 2001 na-
prej, in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do
15. ure in v petek od 9. do 12. ure, v pisar-
ni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2001

St 10/99-60 S-48571

Potrdi se predlog stečajnega upravitelja
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase
za stečajnega dolžnika Trgopromet – Av-
toprevozništvo Zver Jožef, s.p., Lenda-
va, Kolodvorska ulica 28 – v stečaju.

Narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev stečajne mase bo 2. 7. 2001
ob 12. uri, v razpravni dvorani št. 12 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tem sodišču v
sobi št. 413/IV (predvideno je poplačilo
upniških terjatev v višini 11,7677922%).

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 5. 2001

St 1/2001 S-48466

To sodišče vabi v postopku prisilne po-
ravnave opr. št. St 1/2001, začetem nad
dolžnikom Paloma, Tovarna lepenke Pre-
valje, d.d., Nicina 10, Prevalje, upnike na
narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo
dne 20. 6. 2001 ob 9. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem so-
dišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, ter v sredo od 13. do 15. ure.

Upniki lahko o predlagani prisilni porav-
navi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II člen
ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico z ori-
ginalnim podpisom in žigom pošljejo porav-
nalnemu senatu. Če je upnik pravna oseba,
mora h glasovnici priložiti dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale
samo pravilne glasovnice in samo tiste, ki
jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 5. 2001

St 53/2000-26 S-48467

To sodišče je s sklepom opr. št. St
53/2000 z dne 4. 5. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Ladis, Trgovina na veliko in malo,
export-impot, d.o.o., Maribor, Raičeva ul.
4, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka 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 v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2001

St 11/2001 S-48468

To sodišče je s sklepom opr. št. St
11/2001 z dne 8. 5. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Žele-
zarna Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev
8, Jesenice, matična številka: 5475619,
šifra dejavnosti: 11009.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlogo
in priloženimi dokazili o obstoju in višini ter-
jatev, v dveh izvodih in s potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 5%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavlje-
nih terjatev posameznega upnika, vendar
največ 30.000 SIT, na žiro račun št.:
51500-840-052-3390, v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo v
dveh izvodih ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Republika Slovenija, Šubičeva ulica 4,

Ljubljana,
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva

98, Ljubljana,
– Meting – ŽJ, d.o.o., Cesta železarjev

8, Jesenice,
– CPK – ŽJ, d.o.o., Cesta železarjev 8,

Jesenice,
– Barbara Kozina, Gosposvetska 11,

Kranj – delavska zaupnica.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 8. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 5. 2001

St 98/2000 S-48469

To sodišče je pod opr. št. St 98/2000
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
APIS, d.o.o., Šentilj in njegovimi upniki, ki
glasi:

– razred A – razred upnikov, katerih po-
ložaj se tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev,

– razred B – razred upnikov, ki se po-
plačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve
v roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere, povečane za
1% po pravnomočno potrjeni prisilni porav-
navi,

– razred C – razred upnikov – delavcev,
katerih položaj se tudi po pravnomočno po-
trjeni prisilni poravnavi ne spremeni (odprav-
nine),

– razred D – razred upnikov, ki konverti-
rajo svoje terjatve v poslovne deleže družbe.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
30. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2001
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St 24/2001-12 S-48419

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Igor Tomašič, s.p., Zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in stori-
tev, Industrijska 13, Maribor, se v skladu
z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2001

St 26/2001-12 S-48433

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Vide, zastopanje, posredovanje
Kristjan Vidovič, s.p., Staneta Severja 9,
Maribor, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2001

St 104/2000 S-48434

To sodišče je s sklepom opr. št. St
104/2000 z dne 4. 5. 2001 začelo likvida-
cijski postopek nad družbo Vogrinec &
Križman, Trgovsko in storitveno podje-
tje, d.n.o., Maribor, Betnavska 21.

Odslej firma dolžnika glasi Vogrinec &
Križman, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.n.o. – v likvidaciji, Maribor, Betnavska 21,
njegova matična številka je 5947014, šifra
dejavnosti pa 11002.

Za likvidacijskega upravitelja je določen
Ignac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarev-
ska 10, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku likvidacijskega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 3. 9.
2001 ob 9. uri, v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 4. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2001

St 99/2000 S-48435

To sodišče je s sklepom opr. št. St
99/2000 z dne 3. 5. 2001 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
Ornik, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Maribor, Ul. Pohorskega bataljo-
na 14, ker premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no 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 v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2001

St 33/95 S-48436

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Stavbing, d.o.o., Maribor – v steča-
ju, se zaključi.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2001

St 14/2001 S-48437

To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/2001 z dne 2. 4. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Breznik, Proizvo-
dno in trgovsko podjetje, d.o.o., Mari-
bor, Trstenjakova 2 in za stečajno upravi-
teljico določilo Dragico Razboršek, zapo-
sleno pri Finea Holding, d.o.o., Maribor,
Vita Kraigherja 10.

To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/2001 z dne 3. 5. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Breznik, Pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Trstenjakova 2, ker je
premoženje, ki je prišlo v stečajno maso,
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 tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2001

St 36/2001-11 S-48438

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Avtonautika, Avtošola, prevozništvo,
trgovina in turizem, d.o.o., Krekova 6,
Maribor, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2001

St 27/95 S-48439

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Sinpro, d.o.o. – v stečaju, Panonska
ul. 5, Maribor, se v skladu z II. odstavkom
99. člena ZPPSL zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 5. 2001

St 18/2001 S-48440

Začne se stečajni postopek zoper dol-
žnika Lesna – Žaga Mušenik, d.o.o., Črna

na Koroškem, Mušenik 7, matična števil-
ka 5039070, šifra dejavnosti 11009.

Odslej se firma dolžnika glasi: Lesna –
Žaga Mušenik, d.o.o., Črna na Koroškem,
Mušenik 7 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi mag.
Boris Kastivnik, Navrški vrh 3c, Ravne na
Koroškem.

I. narok za preizkus terjatev bo dne 5. 9.
2001 ob 9. uri, v sobi 38 Okrožnega sodi-
šča v Slovenj Gradcu.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa ali drugega računa upnika. Ločitveni
upniki morajo navesti v prijavi del dolžniko-
vega premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega nji-
hova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico,
izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlo-
go kolkovati s sodnimi koleki v višini 5%
vrednosti prijavljene terjatve, vendar največ
30.000 SIT.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 7. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 5. 2001

Kolektivni delovni spori

I Kd 376/2000 K-48864

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Sindikat novinarjev Slovenije,
Komenskega 7, Ljubljana in nasprotnim
udeležencem RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Silvan Jakin, odvetnik iz Ljubljane, zaradi
izvolitve člana nadzornega odbora.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan
za 3. 7. 2001 ob 8.30, v sobi št. 7/III.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 8. 5.
2001.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2001
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Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00072 IZ-4267
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00072, ki ga je dne 30. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju B1-L3-IV-6, in
sicer triinpolsobnem stanovanju v IV. nad-
stropju, v neto koristni površini 86,82 m2,
s kletnim prostorom v izmeri 3,66 m2 in
parkirnim prostorom št. 30 v kletni garaži,
na naslovu Ljubljanska cesta 12 v Trzinu,
kar predstavlja določen idealni delež celot-
nega objekta, in sicer skupnih prostorov
lamele 505/10000, skupnih prostorov pri-
tličja objekta B1 117/10000, skupnih pro-
storov celotnega objekta B1 94/10000,
funkcionalnega zemljišča 94/10000, sku-
pnih prostorov garažne kleti 58,
14/10000, pri čemer je idealni delež na
skupnih prostorih garažne kleti začasen.
Stanovanje se nahaja v stanovanjskem ob-
jektu B1 v Trzinu, ki stoji na parcelah št.
111/1, 119/27, 119/28, 113/1 in
120/4, vse k.o. Trzin, ki je last zastavitelji-
ce, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
1,225.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 4. 2001

Z 2001/00056 IZ-4330
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00056, ki ga je dne 23. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanjskem prostoru
2/10, v poslovno stanovanjskem objektu
Malin, ki leži na parceli št. 96, 95/1, 95/3
(z.k. telo I, v vložku 554, k.o. Radomlje),
94/3 (z.k. vložek 998, k.o. Radomlje), v
skupni izmeri 52,76 m2, ki je last zastavne-
ga dolžnika, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Domžale, d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljan-
ska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 4. 2001

Z 2001/00073 IZ-4355
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00073, ki ga je dne 24. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena zastavna pravica na 1/3 po-
slovnih prostorov v izmeri 75,82 m2, locira-
nih v objektu SPB 1, v II. nadstropju ob
jedrnem delu elementa B, med osmi 9 in
12, na naslovu Ljubljanska 76, Domžale, v
solasti zastavitelja do 1/3. Poslovnim pro-
storom pripada tudi sorazmeren del sku-
pnih prostorov in naprav, kamor štejejo tudi
sanitarije ter funkcionalno zemljišče. Zasta-
viteljev solastninski delež v naravi predstav-
lja prostor, označen s št. 2, odvetniška pi-
sarna v izmeri 17,49 m2 in 1/3 solastninski
delež prostora, označenega s številko 4 –
tajništvo, v izmeri 4,56 m2, poslovnega pro-

stora št. 5 – pisarna, v izmeri 7,68 m2 in
prostora, označenega s številko 6 – hodnik
v izmeri 7,98 m2. Objekt, v katerem se na-
hajajo navedeni poslovni prostori, stoji na
parc. št. 3859, 3860, 3861/1, 3862,
3863/1, 3868, 3869, 3874, 3871, 3870,
3873, 3875, 3872, 3877, 3879, 3878,
3876, 3881, 3882, 3883, 3880/1,
3880/2, 3885, 3884 in 3169, vse k.o.
Domžale, ki je last dolžnika-zastavitelja Mar-
tina Kosmina, zastavna pravica v korist upni-
ka Karntner Sparkasse AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 350.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 4. 2001

Z 2000/00003 IZ-4111
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Z 2000/00003 z dne 15. 2. 2001 sta bili
stanovanji št. 1, ki obsega sobo, kuhinjo,
shrambo, kopalnico in WC ter predsobo in
meri 64,52 m2 ter stanovanje št. 2, ki sesto-
ji iz kuhinje in sobe ter dislociranega WC-ja
in meri 23,63 m2 in ki se nahaja v I. etaži
poslovno-stanovanjske hiše v Idriji, Mestni
trg 2, ki stoji na parc. št. 1289, k.o. mesto
Idrija, katerih lastnik je zastavitelj SGI, Sta-
novanjsko gospodarstvo Idrija, d.o.o., na
temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med njim kot kupcem in Vojkom Krivcem,
Študentovska 11, Idrija, kot prodajalcem,
dne 18. 6. 1999 zarubljeni v korist upnice
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
v zavarovanje njene terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 15. 2. 2001

Z 01/00022 IZ-4334
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 1945/00 z dne 29. 11. 2000 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00022 z dne
14. 2. 2001, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, do dolžni-
ka:

– Edvarda Slavka Platovška, iz kreditne
pogodbe reg. št. 232-6950/76 z dne 24.
11. 2000, v višini 6,000.000 SIT, z revalo-
rizacijo in 5,5% realno letno spremenljivo
obrestno mero, z zapadlostjo v 120 meseč-
nih obrokih, pri čemer zapade zadnji obrok
121. mesec od meseca črpanja kredita ter
pod drugimi pogoji, ki so razvidni iz spora-
zuma in kreditne pogodbe, ki je njegov se-
stavni del,

– Borisa Platovška, iz kreditne pogodbe
reg. št. 232-6949/75 z dne 24. 11. 2000,
v višini 4,000.000 SIT, z revalorizacijo in s
5,5% realno letno spremenljivo obrestno
mero, z zapadlostjo v 120 mesečnih obro-
kih, pri čemer zapade zadnji obrok 121.
mesec od meseca črpanja kredita ter pod
drugimi pogoji, ki so razvidni iz sporazuma
in kreditne pogodbe, ki je njegov sestavni
del,

opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, ki je last dolžnika Borisa
Platovška in zastaviteljice Petre Platovšek
Lešnik, vsakega do 1/2, apartma št. 16, v

neto površini 69,44 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju objekta št. 3, z oznako Agava,
stoječem na parc. št. 1038, 1039/1,
1039/3 in 1041/1, vl. št. 554, k.o. Oltra, v
apartmajskem naselju na Jadranski cesti 39
v Ankaranu, s pripadajočo solastninsko pra-
vico na funkcionalnem zemljišču ter sku-
pnih delih, objektih in napravah, ki sta ga
dolžnik in zastaviteljica pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8. 2000
in dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 7.
11. 2000, obeh sklenjenih pred notarko
Bredo Horvat iz Maribora pod opr. št. SV
834/2000.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 17. 4. 2001

I 1536/98 IZ-4393
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom, d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, ki ga zastopa odv. Janja Luin iz
Kopra, zoper dolžnika Darija Morata, Kozlo-
vičeva 5, Koper, zaradi izterjave
127.913,50 SIT, na naroku za rubež ne-
premičnine, dne 20. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, enosobno sta-
novanje št. 1, v izmeri 39,60 m2, ki se naha-
ja v pritličju večstanovanjske hiše Kozlovi-
čeva 5, Koper, ki stoji na parc. št. 229/18,
k.o. Semedela. Nepremičnina je last dolžni-
ka, na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
Ž-B1/3,4,5-12 z dne 6. 12. 1984, sklenje-
ne med dolžnikom in Samoupravno stano-
vanjsko skupnostjo občine Koper. Iz po-
godbe izhaja, da gre za garsonjero št. 1, v
prvi etaži objekta št. 345, območja B1 v
Kopru, Krožna cesta št. 31, za kar se dom-
neva, da gre za Kozlovičevo 5, ki v tistem
času še ni obstajala.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori k. d. po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2001

In 43/00 IZ-4394
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom, d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, ki ga zastopa odv. Janja Luin iz
Kopra, zoper dolžnika Darija Morata, Kozlo-
vičeva 5, Koper, zaradi izterjave 44.934
SIT, na naroku za rubež nepremičnine, dne
20. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, enosobno sta-
novanje št. 1, v izmeri 39,60 m2, ki se naha-
ja v pritličju večstanovanjske hiše Kozlovi-
čeva 5, Koper, ki stoji na parc. št. 229/18,
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k.o. Semedela. Nepremičnina je last dolžni-
ka, na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
Ž-B1/3,4,5-12 z dne 6. 12. 1984, sklenje-
ne med dolžnikom in Samoupravno stano-
vanjsko skupnostjo občine Koper. Iz po-
godbe izhaja, da gre za garsonjero št. 1, v
prvi etaži objekta št. 345, območja B1 v
Kopru, Krožna cesta št. 31, za kar se dom-
neva, da gre za Kozlovičevo 5, ki v tistem
času še ni obstajala.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori k. d. po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2001

In 36/00 IZ-4395
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom, d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, ki ga zastopa odv. Janja Luin iz
Kopra, zoper dolžnico Oliviero Đurišič, Koz-
lovičeva 11, Koper, zaradi izterjave
64.107,50 SIT, na naroku za rubež nepre-
mičnine, dne 20. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, dvosobno sta-
novanje št. 4, v izmeri 46,75 m2, ki se naha-
ja v večstanovanjski hiši Kozlovičeva 1 v
Kopru, ki stoji na parc. št. 229/15, k.o.
Semedela. Nepremičnina je last dolžnice in
Nikole Ososlje, na podlagi soinvestitorske
pogodbe št. Ž-B1/8-9 z dne 24. 6. 1985,
sklenjene med lastnikoma in Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo občine Koper.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori k. d. po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2001

In 56/00 IZ-4396
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom, d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, ki ga zastopa odv. Janja Luin iz
Kopra, zoper dolžnico Zlato Cingerle, Hrva-
tini 72, Ankaran, zaradi izterjave 52.093
SIT, na naroku za rubež nepremičnine, dne
20. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, stanovanje št.
16, v večstanovanjski hiši Kvedrova 16 v
Kopru, ki stoji na parc. št. 259/9, k.o. Se-
medela. Stanovanje je last dolžnice na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja, sklenjene med Dom Koper in dol-
žnico, dne 21. 10. 1993, št. A1-2/511-93.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori k. d. po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2001

In 91/00 IZ-4399
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom, d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, ki ga zastopa odv. Janja Luin iz
Kopra, zoper dolžnika Darija Morata, Kozlo-
vičeva 5, Koper, zaradi izterjave 59.589
SIT, na naroku za rubež nepremičnine, dne
20. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, enosobno sta-
novanje št. 1, v izmeri 39,60 m2, ki se naha-
ja v pritličju večstanovanjske hiše Kozlovi-
čeva 5, Koper, ki stoji na parc. št. 229/18,
k.o. Semedela. Nepremičnina je last dolžni-
ka na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
Ž-B1/3,4,5-12 z dne 6. 12. 1984, sklenje-
ne med dolžnikom in Samoupravno stano-
vanjsko skupnostjo občine Koper. Iz po-
godbe izhaja, da gre za garsonjero št. 1, v
prvi etaži objekta št. 345, območja B1 v
Kopru, Krožna cesta št. 31, za kar se dom-
neva, da gre za Kozlovičevo 5, ki v tistem
času še ni obstajala.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori k. d. po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2001

Z 01/00018 IZ-4335
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 153/01 z dne 1. 2. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 01/00018 z dne
13. 2. 2001, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Bank Austria Creditan-
stalt, d.d., Ljubljana, Wolfova 1, do dolžnika
Klemna Prešerna iz Radovljice, Cankarjeva
ul. 15, na podlagi pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
350140020 z dne 26. 1. 2001, v višini
43.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan izplačila kredita, z obrestmi po obrestni
meri, ki je za čas enega leta od sklenitve
kreditne pogodbe določena na podlagi
12-mesečnega EURIBOR-ja +2,5% letno,
kar je ob sklenitvi pogodbe znašalo 7,11%
letno, kredit se vrača predvidoma v 72 me-

sečnih anuitetah v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila, prva mesečna anuiteta zapade v plači-
lo dne 28. 2. 2001, pri čemer so ostali roki
in način vračila, višina, način obračunavanja
in plačila obresti ter drugi pogoji, razvidni iz
prej navedene kreditne pogodbe in spora-
zuma o zavarovanju denarne terjatve, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ški knjigi, in sicer apartma št. 3/a, z neto
površino 48,54 m2, ki se nahaja v “Apar-
tmajskem naselju” na Jadranski cesti 39 v
Ankaranu, v pritličju objekta št. 1, z oznako
Oljka, stoječega na zemljiščih parc. št.
1039/1 in 1039/3, vpisanih v z.k. vl. št.
554, k.o. Oltra, ki je last dolžnika na podla-
gi prodajne pogodbe št. 3/a-2001, skle-
njene s prodajalcem Gradis Consult Ljublja-
na, d.o.o., Gradis Nizke gradnje, d.d., Ma-
ribor in Gradis PG Celje, d.d. z dne 25. 1.
2001.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 17. 3. 2001

Z 62/2001 IZ-4357
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 62/2001 z dne 19. 3.
2001, so bile stanovanjske površine, v sku-
pni izmeri 86,23 m2, ki se nahajajo v I.
nadstropju in mansardi poslovno-stanovanj-
skega objekta A v Kranju, Ul. Lojzeta Hrova-
ta 4a, stoječem na parc. št. 370/3, k.o.
Klanec, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi
in jih je dolžnik Dejan Bogataj, roj. 15. 9.
1981, stanujoč Selo 20a, Žirovnica, prido-
bil po kupoprodajni pogodbi št. 17/1-5/00
z dne 7. 9. 2000, ki jo je sklenil s prodajal-
cem Domplanom Kranj, družba za inženi-
ring, nepremičnine, urbanizem in energeti-
ko, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, na naroku
dne 23. 4. 2001 zarubljeno za zavarovanje
denarne terjatve po posojilni pogodbi z dne
30. 1. 2001, v višini 153.476 DEM s pri-
padki, v korist upnika Mohorja Bogataja, Ul.
Lojzeta Hrovata 4a, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001

Z 125/2001 IZ-4369
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 125/2001 z dne 23. 3.
2001, je bil poslovni prostor št. 13, v izmeri
15,41 m2, stanovanje št. 5, v I. nadstropju,
v izmeri 106,39 m2 in dodatni pisarniški
prostor v I. nadstropju, s površino 14,40
m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi v Kra-
nju, na naslovu Ul. Lojzeta Hrovata 4a, sto-
ječi na parc. št. 370/3, k.o. Klanec, s pri-
padajočim sorazmernim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih,
napravah in funkcionalnem zemljišču objek-
ta, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je
dolžnik Batik, uvozno-izvozno, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Ručigajeva
48, Kranj, pridobil po prodajni pogodbi z
dne 5. 2. 2001, ki jo je sklenil z MIT Inženi-
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ringom Kranj, d.o.o., Ulica Lojzeta Hrovata
4/a, Kranj, na naroku dne 23. 4. 2001
zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po kreditni pogodbi št. 1690/000 1625-00
z dne 20. 2. 2001, v višini 2,110.000 ATS
s pripadki, v korist upnika Karntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001

In 2001/17 IZ-4361
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2001/17 z dne
11. 4. 2001, ter v skladu z drugim odstav-
kom 168. člena v zvezi z 211. členom za-
kona o izvršbi in zavarovanju, se opravi ru-
bež nepremičnine – enosobnega stanova-
nja št. 13, v izmeri 28,30 m2, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjskega objekta na na-
slovu Planina 8, Kranj, ter je v lasti dolžnice.

Rubež navedene nepremičnine ima po-
men zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 4. 2001

In 2001/00126 IZ-4176
Na podlagi sporazuma o zavarovanju de-

narne terjatve tega sodišča z dne 30. 9.
1996, opr. št. II R 1402/06, je bil dne 30.
9. 1996 opravljen v korist upnika Tehnolo-
ško razvojnega sklada Republike Slovenije,
d.o.o., Štefanova 15, Ljubljana, sedaj Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160, rubež stanovanja št. 26, Ljub-
ljana, Maroltova 13, v izmeri 76,70 m2, ki
se nahaja v soseski BS3, zgrajeni na parc.
št. 982/1, 981/1, 980/1, 979, 978, 951
in 952, k.o. Stožice. K stanovanju spada
shramba v kleti ter pravica souporabe sku-
pnih delov stavbe, ki je last zastavitelja na
podlagi prodajne pogodbe št. 95-44/90-04
z dne 10. 12. 1990 in aneksa k tej pogodbi
št. 95-44/90 z dne 7. 2. 1991, last dolžni-
ka Vladimirja Valenčiča, Maroltova 13, Ljub-
ljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2001

Z 2001/00168 IZ-4275
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00168 z dne 27. 3. 2001,
je bila ustanovljena na apartmaju št. 4, v
izmeri 55,14 m2, s pripadajočo shrambo št.
4, v izmeri 6,17 m2 in parkirnem prostoru
št. 4 v večapartmajski stavbi, ki stoji na parc.
št. 1112/325, k.o. Savica, ki je last zastavi-
telja, na podlagi prodajne pogodbe št. 4 z
dne 21. 11. 2000 in aneksa k prodajni
pogodbi z dne 24. 1. 2001, sklenjenih s
prodajalcem Arhcom, d.o.o., Polje 39, Bo-
hinjska Bistrica, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica
v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
750.000 ATS s pp. Apartmaju pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2001

Z 2001/00190 IZ-4276
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani opr. št. Z 2001/00190 z dne 28.
3. 2001, je bilo stanovanje št. 15, ki se
nahaja v 4. nadstropju – levo, stanovanjska
hiša, na naslovu Moškričeva ulica 32, v sku-
pni izmeri 66,73 m2 ter shramba v kleti ob-
jekta, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, stoječem na zemljišču parc. št. 124/2,
k.o. Štepanja vas, ki je last dolžnika na pod-
lagi prodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 9. 1. 2001, sklenjene med prodajal-
cem Petrom Rombom in dolžnikom, z dnem
28. 3. 2001 zarubljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
zoper

– dolžnika Matevža Ferjančiča, na pod-
lagi pogodbe o kreditu št. 12-2079/50 z
dne 18. 1. 2001 v višini 6,460.000 SIT z
revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 4,5% letno in z drugimi pripadki
ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane
pogodbe, ki je sestavni del notarskega spo-
razuma,

– dolžnico Bernot Baebler Terezijo, na
podlagi pogodbe o kreditu št. 12-2080/50
z dne 18. 1. 2001 v višini 5,259.000 SIT z
revalorizacijo, obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 4,75% letno in z drugimi pripad-
ki ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz citira-
ne pogodbe, ki je sestavni del notarskega
sporazuma.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2001

Z 2001/00116 IZ-4277
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00116, ki ga je dne 10. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem duplex stanova-
nju št. 44, mansarda, v skupni izmeri 94,85
m2, ki se nahaja v večstanovanjskem objek-
tu na naslovu Topniška 27, Ljubljana, ki sto-
ji na parc. št. 1258 in 1257/1, z.k. vl. št.
1689, k.o. Bežigrad, skupaj s sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah stavbe ter stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe št. 19/2000 – Topniška
27 z dne 22. 5. 2000, sklenjene s prodajal-
cem SCT stanovanjski inženiring, d.o.o., Šti-
hova 26, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 350.000 DEM s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2001

Z 2001/00182 IZ-4278
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00182, ki ga je dne 28. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanova-
nju v izmeri 35,37 m2, s pritiklinami in sola-
stninskem deležu na skupnih prostorih in
napravah objekta, ki se nahaja v II. nadstro-
pju stanovanjskega bloka S-9 na naslovu

Petrovičeva 9 v Ljubljani, ki je last zastavite-
lja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 5. 1998, sklenjene s prodajalcem Ven-
gust Francem, Liparjeva 18, Mengeš, za-
stavna pravica v korist upnika Trgoavto, d.d.,
Pristaniška 43/a, Koper – Capodistria, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,883.419 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001

Z 2001/00235 IZ-4281
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00235, ki ga je dne 27. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju tip II,
v I. nadstropju na 2. stopnišču, blok B-5, na
naslovu Celovška c. 161, v neto površini
71,07 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
552/1, 553/1, 557/1, 557/3 in 557/10,
k.o. Zgornja Šiška, ki je last zastaviteljice,
na podlagi kupne pogodbe reg. št.
2791/64-65 z dne 30. 6. 1965 in dodatne
pogodbe z dne 30. 6. 1995, sklenjenih s
prodajalcem Sklad za zidanje stanovanjskih
hiš občine Ljubljana-Šiška, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 7,700.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001

Z 2000/02086 IZ-4282
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02086, ki ga je dne 2. 4. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru št. 7a, pro-
jektirane površine 34 m2, v severnem delu
pritličja III. stopnišča, stanovanjskega bloka
S-3 v Ljubljani, Rojčeva 20, ki je last zasta-
viteljice, na podlagi kupne pogodbe št.
44/72 z dne 8. 2. 1973, sklenjene s pro-
dajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Pi-
onir, Novo mesto, Kettejev drevored 37,
zastavna pravica v korist upnice Abanke,
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2001

Z 2001/00141 IZ-4284
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00141, ki ga je dne 27. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pri-
tličju skladiščno-poslovnega objekta Le-
skoškova 12, z oznako 4, v Ljubljani, sto-
ječega na parc. št. 127/98, k.o. Moste,
vpisane v vl. št. 1216, k.o. Moste, v ure-
ditvenem območju MP4/1, za katerega je
UE Ljubljana, izpostava Moste, dne 18.
3. 1999 izdala gradbeno dovoljenje, št.
351-1602/98-06-LI-13, orientacijo po-
slovnega prostora vogal SV, v predvideni
izmeri 148,73 m2, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah, ki služijo objektu kot celoti, ka-
kor tudi delež stavbišča, funkcionalnega
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zemljišča in objektov zunanje ureditve, ki
služijo objektom za redno rabo, ki jih je
dolžnik kot kupec pridobil na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 0066000016 z dne
29. 3. 2000 ter dodatka k prodajni po-
godbi z dne 4. 5. 2000, sklenjene s pro-
dajalcem IMOS, d.d., Dunajska 56, Ljub-
ljana in zavarovanje z rubežem na poslov-
nem prostoru v pritličju skladiščno-poslov-
nega objekta Leskoškova 12, z oznako 5,
v Ljubljani, stoječega na zemljišču parc.
št. 127/98, vl. št. 1216, k.o. Moste, v
ureditvenem območju MP4/1, orientacijo
poslovnega prostora vogal SV, v predvi-
deni izmeri 82,08 m2, s solastninsko pra-
vico na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti,
kakor tudi delež stavbišča, funkcionalne-
ga zemljišča in objektov zunanje ureditve,
ki služijo objektom za redno rabo, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogod-
be št. 0066000017 z dne 29. 3. 2000
ter dodatka k prodajni pogodbi z dne 4.
5. 2000, sklenjene s prodajalcem Imos,
d.d., Dunajska 56, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Banke Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 13,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001

Z 2001/00450 IZ-4286
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00450, ki ga je dne 29. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanova-
nju 3-4-1, v 4. nadstropju, v 3. stopnišču
trgovsko poslovnega stanovanjskega ob-
jekta A-Zeleni dvor, v prodajni površini
82,62 m2, s kletnim prostorom v izmeri
3,40 m2, dveh enojnih parkirnih mestih v
kletni garaži in sorazmerni del skupnih
prostorov, delov in naprav celotne stavbe
in funkcionalnega zemljišča, ki je last dol-
žnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 070/2001 z dne 5. 3. 2001 in dodat-
ka št. 1 k tej pogodbi z dne 23. 3. 2001,
sklenjenih s Splošnim gradbenim podje-
tjem Kraški zidar, d.d., Sežana, zastavna
pravica v korist upnika Volksbank – Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 200.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2001

Z 2000/02054 IZ-4287
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02054, ki ga je dne 28. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 51, v izmeri
70,88 m2, v VIII. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Ljubljana, Trnovska ul. št.
2, s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah, ki služijo hiši kot celoti in funkcional-
nem zemljišču objekta, ki je last zastavitelji-
ce, na podlagi soinvestitorske pogodbe,
sklenjene z Zavodom za izgradnjo Ljublja-
ne, dne 14. 3. 1984 in na podlagi darilne
pogodbe, sklenjene z Udovič Martinom in
Ano, dne 9. 10. 1997, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,

Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,200.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001

Z 2001/00244 IZ-4293
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00244, ki ga je dne 27. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju v
pritličju, številka 3, v izmeri 42,50 m2, št.
objekta 37, na naslovu Ul. Željka Tonija 11a,
Ljubljana, ki je last zastaviteljice Reality,
d.o.o., Čirče 35, Kranj, zastavna pravica v
korist upnika Zanoškar Matjaža, Celovška
480a, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 6,431.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001

Z 2001/00229 IZ-4279
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00229, ki ga je dne 28. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanjski enoti z oznako
18C23S, ki se nahaja v stanovanjskem ob-
jektu, stoječem na parc. št. 1065/229, vl.
št. 1767, k.o. Zg. Šiška, ki je last zastavite-
ljice, na podlagi pogodbe št. 987400070 z
dne 19. 3. 1999, sklenjene s prodajalci LB
Hipo, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana,
Imos Inženiring, d.d., Ljubljana, Linhartova
13 in Imos, d.d., Ljubljana, Dunajska 56,
ter na podlagi aneksa št. 1 k pogodbi št.
987400070 z dne 19. 3. 1999, zastavna
pravica v korist upnice Factor banke, d.d.,
Železna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 48,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2001

Z 2001/00187 IZ-4285
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00187, ki ga je dne 3. 4. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 16, v skupni izme-
ri 59,59 m2, v III. nadstropju, parc. št.
113/1 v Ljubljani, Dolenjska c. 45/E, ki je
last dolžnika Crnogorac Dragoljuba, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. XI/91 z dne
9. 12. 1991, sklenjene s prodajalcem SKB
– Podjetje za promet z nepremičninami,
d.o.o., Ljubljana. Stanovanju pripada tudi
klet in trajna pravica souporabe vseh sku-
pnih prostorov in idealni solastniški delež
na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hi-
še, zastavna pravica v korist upnika Jaklič
Ladislava, Perčeva ul. 2, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 64.680
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2001

Z 2001/00032 IZ-4289
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00032, ki ga je dne 4. 4. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na 77% lastniškem deležu triso-
bnega stanovanja, v izmeri 76,36 m2, v III.
nadstropju stanovanjskega objekta Ulica
Metoda Mikuža 20, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 157/7, vpisane pri vl. št. 1294/4,

1206/2, 1291/1 in 1293/5, k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnice na podlagi prodajne po-
godbe št. Rg I-58/00 z dne 24. 5. 2000,
sklenjene s prodajalcem Petrol, d.d., Du-
najska 50, Ljubljana, zastavna pravica v ko-
rist upnika Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 11,918.213 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2001

Z 2001/00026 IZ-4290
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00026, ki ga je dne 4. 4. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na 23% lastniškem deležu dvoso-
bnega stanovanja, v izmeri 78,48 m2, v 9.
nadstropju stanovanjskega objekta Pavšiče-
va ul. 6, Ljubljana, stoječega na parc. št.
595, 597 in delno 586, 598, k.o. Zg. Ši-
ška, ki je last dolžnice na podlagi prodajne
pogodbe št. Rg I-57/00 z dne 24. 5. 2000,
sklenjene s prodajalcem Petrol, d.d., Du-
najska 50, Ljubljana, zastavna pravica v ko-
rist upnika Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,686.867 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2001

Z 2000/01937 IZ-4299
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/01937 z dne 28. 3. 2001,
je bilo dvosobno stanovanje št. 90, ki se
nahaja v VIII. nadstropju stanovanjske hiše
na Rusjanovem trgu 8, ležeče na parc. št.
1050 v k.o. Slape, v skupni izmeri 44,70
m2, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 8. 6. 1998, sklenjene med
prodajalcem Milanko Dragar, Bratovševa plo-
ščad 2, Ljubljana in kupcem Kovinarstvo Ne-
deljko Lošič, s.p., Rusjanov trg 8, Ljubljana,
z dnem 28. 3. 2001 zarubljeno v korist upni-
ce Banke Domžale, d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljan-
ska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2001

Z 2000/01732 IZ-4321
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01732, ki ga je dne 15. 12. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju v sta-
novanjskem objektu na parc. št. 1763/5,
1763/4 in 1762/1, k.o. Bežigrad, v sose-
ski BS 2/1 Zupančičeva jama, V2, v izmeri
82,11 m2 in parkirnem mestu, ki je last dol-
žnika, na podlagi prodajne pogodbe št. BS
2/1-V2-698/97 z dne 20. 10. 1997, skle-
njene s prodajalcem SCT, d.o.o., Ljubljana,
Štihova 26, zastavna pravica v korist upnice
Probanke, d.d., Gosposka 23, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,750.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

Z 2001/00294 IZ-4324
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00294 z dne
13. 4. 2001, je bila ustanovljena zastavna
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pravica na enosobnem stanovanju št. 2, v
izmeri 46,32 m2, ki se nahaja v pritličju več-
stanovanjske hiše – bloka v Mariboru, Gre-
gorčičeva 33/a, zgrajenega na parc. št.
1474/2, k.o. Maribor-Grad, ki je last Boja-
ne in Zvonka Fištravec, vsakega do 1/2
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 010328/ŽF, sklenjene dne 28. 3. 2001,
vse v korist upnice Nove KBM, d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,900.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2001

Z 2001/00295 IZ-4325
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00295 z dne
13. 4. 2001, je bila ustanovljena zastavna
pravica na triinpolsobnem stanovanju št. 20,
v izmeri 77,32 m2 stanovanjske površine in
8,35 m2 ostalih prostorov, ki se nahaja v II.
nadstropju stavbe v Mariboru, Klinetova 8,
stoječe na parc. št. 1011/1, pripisane k vl.
št. 1414, k.o. Sp. Radvanje, ki je last Miro-
slava Petriča in Jasne Zbašnik-Petrič, vsa-
kega do 1/2 celote, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 7. 5. 1992,
ter njenih aneksov z dne 2. 10. 1998 in z
dne 9. 1. 1999, vse v korist upnice Nove
KBM, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2001

Z 2001/00087 IZ-3481
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00087 z dne 7.
3. 2001, je bila ustanovljena na enosobnem
stanovanju v pritličju stanovanjskega bloka v
Mariboru, Partizanska cesta 67/a, v skupni
izmeri 51,37 m2, s kletno shrambo, ki stoji
na parceli št. 516, vpisano v podvložku E
742, B4, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote
v lasti dolžnika in zastavitelja Čučko Franca,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
02-12/2000 z dne 21. 12. 2000 ter dne
31. 1. 2001 vloženega z.k. predloga, za-
stavna pravica v korist upnika Raiffeisen-
bank Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse
5, 8570 Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 160.000 ATS v to-
larski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2001

In 2000/00472 IZ-4131
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00472 je bila
nepremičnina triinpolsobno stanovanje št.
10, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mari-
boru, Štantetova 10, objekt AB Nova vas
II/A, v skupni izmeri 82,45 m2, ter kletjo
3,45 m2, ki stoji na parceli št. 926, pripisa-
no vl. št. k.o. Sp. Radvanje, ki je do celote v
lasti dolžnice in zastaviteljice Krajnčič Mari-
je, na podlagi prodajne pogodbe št.
3581-913/33 z dne 21. 2. 1985, dne 20.
3. 2001 na naroku zarubljena in s tem usta-
novljena poplačilna pravica za denarno ter-
jatev 238.396 ATS v tolarski protivrednosti
s pripadki, v korist upnika Raiffeisenbank

Voitsberg, C., von Hotzendorfstrasse 5,
8570 Voitsberg, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2001

Z 2001/00112 IZ-4326
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Franca Marguča, opr. št. SV
284/2000 z dne 22. 6. 2000 in sklepom o
zavarovanju, opr. št. 2001/00112 z dne 9.
3. 2001, odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega pro-
stora v izmeri 39,70 m2, v pritličju poslovno
stanovanjske zgradbe, locirane ob Cesti
osvobodilne fronte na Pobrežju v Mariboru,
zemljiškoknjižno vpisane na parc. št.
1255/3, k vložni št. 2981, k.o. Pobrežje. K
poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmerni
del na skupnih prostorih, napravah in opre-
mi, ki služijo zgradbi kot celoti ter funkcio-
nalno zemljišče, razen podstrešja, ki je last
dolžnika-zastavitelja na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 3. 5. 1999, sklenjene
med D-ING, d.o.o., Vodole 9b, kot proda-
jalcem in dolžnikom kot kupcem, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Banke Celje,
d.d., Vodnikova 2, Celje, na podlagi spora-
zuma strank v zavarovanje denarne terjatve
upnice v višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2001

Z 2001/00023 IZ-4354
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
24/01 z dne 16. 1. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00023 z dne
24. 4. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanja
št. 15, v prvem nadstropju, v stanovanjski
hiši na naslovu Ulica OF 40 v Mariboru,
stoječi na parc. št. 1255/4, k.o. Pobrežje,
ki obsega 27,10 m2, in sicer kuhinjo v izme-
ri 2,80 m2, sobo v izmeri 16,10 m2, hodnik
v izmeri 2,80 m2, kopalnico v izmeri 3,30
m2 in druge prostore v izmeri 2,10 m2, sku-
paj s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah v večstanovanjski hiši, ki je last zastavi-
teljice Lidije Novak, stan. Ul. heroja Bračiča
12, Maribor, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 3. 1. 2001, overjene dne 11.
1. 2001 pri notarju Stanislavu Bohincu iz
Maribora, pod št. OV-136/2001, sklenjene
med Dogša Adijem kot prodajalcem in No-
vak Lidijo kot kupcem, v korist upnice Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, v višini
210.000 ATS s pp, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2001

Z 2001/00335 IZ-4364
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 327/2001 z dne 20. 4. 2001, s

sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00335 z dne 23. 4. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, enosobnega stanovanja z ozna-
ko S1/4-1, v izmeri 28,07 m2, v četrtem
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo v
izmeri 2,64 m2, v prvi kletni etaži objekta
Cankarjeva ulica 6A, stoječega na parceli
št. 1208/2, k.o. Maribor-Grad, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah objekta in na zemljišču, na kate-
rem objekt stoji ter funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last dolžnice Mojce Perc, Borova
vas 27, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 254/2001 z dne 14. 3. 2001,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljub-
ljana, v višini 210.410 EUR s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2001

Z 2001/00160 IZ-4372
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2001/00160 z dne 18.
4. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice
Ljubljanske zastavljalnice, d.d., Podružnice
Maribor, Glavni trg 17/b, Maribor, proti dol-
žnici Cvetki Pec, Jezdarska ul. 8, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
v višini 2.400 DEM s pripadki, v tolarski
protivrednosti, zarubljeno na naroku dne 18.
4. 2001, in sicer stanovanje št. 29, v prvem
nadstropju, v skupni izmeri 47,48 m2, s pri-
padajočim solastniškim deležem skupnih
prostorov, delov, objektov in naprav ter fun-
kcionalnega zemljišča, v stanovanjski hiši v
Jezdarski ul. 8 v Mariboru, ležeči na parceli
št. 1097, k.o. Tabor, ki je last dolžnice in
zastaviteljice Cvetke Pec, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 12. 6. 1997, vse
v korist upnice Ljubljanske zastavljalnice,
d.d., Podružnice Maribor, Glavni trg 17/b,
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2001

Z 2001/00362 IZ-4427
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 337/2001 z dne 7. 9. 2000, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2000/00895
z dne 24. 4. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
enosobnega stanovanja z oznako S3.2.01,
v izmeri 41,56 m2, v II. nadstropju, s pripa-
dajočo kletno shrambo z oznako 64, v izmeri
2,74 m2, v drugi podzemni kletni etaži sta-
novanjsko poslovnega objekta Betnavska 3
v Mariboru, ki stoji na območju med ulicami
Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu
in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na parc.
št. 837, 836, 835, 832, 822/2, 825/2,
824/2 in 827/2, vse k.o. Tabor, ki je last
dolžnice-zastaviteljice, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 174 z dne 16. 3. 2001,
v korist upnice Nove kreditne banke Mari-
bor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
7,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2001
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Z 32/2001 IZ-4272
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 32/2001-3, ki ga je dne 12. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na apartmaju v turističnem
naselju “Prekmurska vas” – II. faza, tipa Tul-
pika št. 12, v skupni izmeri 55,14 m2 in
solastninsko pravico na skupnih prostorih
ter ožjem funkcionalnem zemljišču objekta
v sorazmernem deležu z velikostjo apartma-
ja, ki je last dolžnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 1. 2. 2000 s
prodajalcem Zdraviliščem Moravske Topli-
ce, d.d. in Electa Inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnice SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 4. 2001

Z 31/2001 IZ-4292
Na podlagi sklepa opr. št. Z 31/2001,

ki ga je dne 10. 4. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnih prostorih v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta, stoječega na parc.
št. 2755, k.o. Šempeter, z oznako L 0.12
in L 0.13, v izmeri vsak po 19,75 m2, ki jih
je dolžnik pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 49-21/97 z dne 24. 12. 1997,
od prodajalca Proinženiring Nova Gorica,
d.o.o., Kidričeva 9/a, Nova Gorica, ki so
last dolžnika Erika Furlanija, s.p., Slikople-
skarstvo in gostinstvo, Nova Gorica, Dam-
ber 37, Kromberk, zastavna pravica v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,500.000 SIT s pripadajočimi obrestmi in
ostalimi pripadki ter ostalimi pogoji po no-
tarskem zapisu SV 77/2001 z dne 14. 2.
2001, ter denarne terjatve upnice v znesku
5,000.000 SIT s pripadajočimi obrestmi in
ostalimi pripadki ter ostalimi pogoji po zgo-
raj citiranem notarskem zapisu.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 4. 2001

Z 36/2001 IZ-4294
Na podlagi sklepa opr. št. Z 36/2001,

ki ga je dne 10. 4. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru v I. nadstropju, v
skupni izmeri 30,30 m2 ter 21% hodnika,
kar predstavlja 4,18 m2, 14% holla, kar
predstavlja 0,83 m2, sanitarije št. 2 v celoti
v površini 5,10 m2, v objektu poslovno sta-
novanjski objekt Metulj 7, stoječ na parc.
št. 480/1, 480/2, 516/3, 516/5, 516/7,
516/8 in 516/9, vse k.o. Nova Gorica, s
pravico uporabe skupnih delov in naprav
stavbe, ki jih je zastavitelj pridobil na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. Metulj 7 z
dne 11. 2. 1999, sklenjene s prodajalcem
Šuligoj Slavkom iz Nove Gorice; dalje na
poslovnem prostoru v I. nadstropju v sku-
pni izmeri 26,41 m2 ter 19% hodnika, kar
predstavlja 3,80 m2, 12% holla, kar pred-
stavlja 0,75 m2 v objektu poslovno stano-
vanjski objekt Metulj, stoječem na parc. št.
480/1, 480/2, 516/3, 516/5, 516/7,
516/8 in 516/9, vse k.o. Nova Gorica, s
pravico uporabe skupnih delov in naprav

stavbe, ki jih je zastavitelj pridobil na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. Metulj 8 z
dne 10. 3. 1999, sklenjene s prodajalcem
Šuligoj Slavkom iz Nove Gorice; ter na po-
slovnem prostoru št. 1 v I. nadstropju, v
skupni izmeri 24,70 m2, 2,40 m2 WC-ja ter
17% hodnika, kar predstavlja 3,50 m2,
11% holla, kar predstavlja 0,70 m2, v ob-
jektu poslovno stanovanjski objekt Metulj,
stoječem na parc. št. 480/1, 480/2,
516/3, 516/5, 516/7, 516/8 in 516/9,
vse k.o. Nova Gorica, s pravico uporabe
skupnih delov in naprav stavbe, ki jih je
zastavitelj pridobil na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. Metulj 10 z dne 26. 1.
2000, sklenjene s prodajalcem SGP Gori-
ca, d.d., Nova Gorica, ki so last dolžnice
Andrejke Humar, Šempas 186/a, zastav-
na pravica v korist upnice Banke Vipa, d.d.,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 7,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 4. 2001

Z 38/2001 IZ-4295
Na podlagi sklepa opr. št. Z 38/2001,

ki ga je dne 10. 4. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru – enota št. 30, 31
in 32, v neto izmeri 73,35 m2, v I. nadstro-
pju objekta, ki leži na parc. št. 632/4, vl. št.
887, k.o. Nova Gorica, s pravico soupora-
be pripadajočega stavbnega in funkcional-
nega zemljišča ter skupnih delov in naprav,
ki pripadajo objektu kot celoti, ki jih je dol-
žnik pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 22. 12. 2000, sklenjene s
prodajalcem Euroinvest, d.o.o., Nova Gori-
ca, ki je last dolžnika Imotel, d.o.o., Nova
Gorica, Bazoviška 4, zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Vipa, d.d., Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 4. 2001

Z 2000/00090 IZ-2469
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00090, ki ga je dne 6. 7. 2000 izda-
lo Okrajno sodišče v Piranu, je bila ustanov-
ljena na poslovnem prostoru v pritličju ob-
jekta na parc. št. 1581, vl. št. 1323, k.o.
Piran – mesto, v izmeri 34 m2, označenem
v delilnem načrtu z L9 z zaznambo izvršljivo-
sti terjatve in zastavne pravice na originalu
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 2. 1996 v
lasti dolžnice, ki pa še ni vpisano v zemlji-
ško knjigo kot etažni objekt, ki je last Kova-
čevič Snežane, Sežana, Kidričeva 8, za-
stavna pravica v korist upnice RS, Mini-
strstva za finance, Davčne uprave RS, Dav-
čnega urada Koper, Verdijeva ul. 10, Koper,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,939.125,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 7. 2000

II R 236/99 IZ-4156
Na podlagi navedenega notarskega za-

pisa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Raiffeisen Bank Voitzberg, 8570 Voit-
zberg, C.V. Hozendorstrasse 5, Avstrija, do
dolžnikov Klavdije Puhman, roj. 13. 7. 1972

in Matjaža Puhmana, roj. 2. 1. 1972, oba
stanujoča Kanclerjeva ul. št. 1, Zg. Polska-
va in Nataše Rantaša, roj. 26. 5. 1969,
stanujoča Lucijin breg št. 16, Kamnica, v
višini 160.000 ATS s pp, kar predstavlja
2,252.800 SIT, po kreditni in zastavni po-
godbi, sklenjeni med upnikom in dolžniki,
št. 693.739 z dne 17. 6. 1999, se dovoli in
odreja popis stvari v korist upnika, ki so last
dolžnice Nataše Rantaša, in sicer dvoinpol-
sobno stanovanje št. 15, v stanovanjski hiši
na Ptuju, na naslovu Ul. 5. prekomorske št.
19, v 4. nadstropju, v skupni izmeri 69,70
m2, ki stoji na parc. št. 566/9, pripisani k vl.
št. 614, k.o. Krčevina pri Ptuju.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na navedenem stanovanju.

Na izvirniku kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjeni med Dušanom
in Mileno Klemenčič kot prodajalcema in
Natašo Rantaša kot kupcem z dne 15. 4.
1999, se zaznamuje, da je stanovanje pod
hipoteko.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 6. 1999

In 105/2000 IZ-4327
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrož-

nem sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni
zadevi upnika Javni vzgojnovarstveni za-
vod Ptuj, Prešernova 29/III, Ptuj, ki ga
zastopa odvetnik Branko Resnik iz Ptuja,
zoper dolžnika Zefa Matičija, Ormoška 64,
Ptuj in Olgo Predikaka, Panonska 2, Ptuj,
zaradi zavarovanja denarne terjatve skle-
nilo:

na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-
vršbi Okrajnega sodišča na Ptuju, opr. št. I
2572/96 in I 2386/97 se v korist upnika
Javni vzgojnovarstveni zavod Ptuj, Prešer-
nova 29/III, Ptuj, zaradi izterjave 14.578,40
SIT s pp in 34.701 SIT s pp v breme dolžni-
kov Zefa Matičija, Ormoška 64, Ptuj in Olge
Predikaka, Panonska 2, Ptuj, opravi rubež
in popis nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, last Olge Predikaka, in sicer
stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše
Panonska 2 (v izmeri 111,65 m2), ki stoji na
parceli št. 1009/1, vl. št. 586, k.o. Ptuj,
last Olge Predikaka, roj. 19. 6. 1958, Pa-
nonska 2, Ptuj.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 4. 2001

In 42/2000 IZ-4318
V izvršilni zadevi upnikov Porsche kredit

in leasing SLO, d.o.o., Bravničarjeva 5,
Ljubljana, zoper dolžnika Toman Damjana,
Vojkova 1, Lesce in Tomax, d.o.o., Trgovi-
na in storitve Lesce, Vojkova 1, zaradi izter-
jave 1,103.025,12 SIT, se je opravil rubež
nepremičnine, dvosobnega stanovanja s ka-
binetom št. 7 in kletnega prostora, v man-
sardi večstanovanjske hiše na naslovu Be-
gunje 50, v izmeri 61,13 m2, 28 m2 neob-
delane podstrešne in parkirnega prostora,
last prvega dolžnika do 1/2, ki stoji na parc.
št. 31, vl. št. 870, k.o. Begunje, na parc.
št. 32, vl. št. 1037, k.o. Begunje.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 9. 4. 2001
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R 367/99 IZ-4291
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Sevnici, opr. št. R 367/99 z dne 28. 1.
2000, je bilo dne 3. 4. 2001 zarubljeno
stanovanje v Sevnici, Naselje heroja Maro-
ka 1, v 2. etaži, številka 7, v skupni izmeri
74,50 m2, last Petra Žuraja, Naselje heroja
Maroka 1, Sevnica, zaradi zavarovanja ter-
jatve upnice Dolenjske banke, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 3, v višini 2,100.000
SIT s prip., po pogodbi o investicijskem
posojilu št. 2749/9 z dne 29. 11. 1999,
zoper dolžnico Tiskarno Žuraj, tiskarske in
druge storitve, d.o.o., NHM 1, Sevnica.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 10. 4. 2001

In 98/00108 IZ-4202
Na podlagi izvršljivega dolgovnega sez-

nama DURS, Davčnega urada Maribor, Iz-
postava Radlje ob Dravi, št.
47112-13016/98-1-42-43 z dne 23. 9.
1998, se opravi v korist upnika RS, Mini-
strstva za finance, DURS, Davčnega urada
Maribor, Izpostava Radlje ob Dravi in v bre-
me dolžnika Srečka Smrečnika, Elektrarni-
ško naselje 15, Vuzenica, rubež s popisom
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, in sicer trisobnega stanovanja št. 2, v I.
nadstropju stanovanjskega bloka v Vuzeni-
ci, Elektrarniško naselje 15, ki obsega
77,93 m2 neto površine, last dolžnika do
celote.

Dolžnik je lastnik navedenega stanova-
nja na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
361/93 z dne 15. 10. 1993, sklenjene
med prodajalcem Dravske elektrarne Mari-
bor, p.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor in dol-
žnikom Srečkom Smrečnikom, kot kupcem,
ter na podlagi aneksa k navedeni pogodbi z
dne 9. 6. 2000, sklenjenega med istima
strankama.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe v zemljiški knjigi in mora biti razgla-
šen tudi na sodni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 3. 2001

Z 2001/00030 IZ-4265
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00030, ki ga je dne 10. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
je bila ustanovljena na poslovnem prostoru
z oznako L20 N2, lociranem na koti –
7,15, v izmeri 23,20 m2 in ki v naravi pred-
stavlja gostinski lokal okrepčevalnico, Ne-
ja bar, ki se nahaja v pritličju v zahodnem
delu trgovsko-poslovnega centra v Dravo-
gradu, Meža 10, stoječem na parc. št.
1329/2, k.o. Dravograd, ki je last zastavi-
teljice Mineje Kadiš, Prežihova 4, Dravo-
grad, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 9. 1999 in aneksa k
pogodbi, sklenjeni 15. 9. 1999 z dne 5.
2. 2001, sklenjenih med prodajalcem Fi-
des, d.o.o., Podjetje za trgovino in posre-
dništvo, Dobrova 26, Dravograd in kup-
cem Minejo Kadiš, Prežihova 4, Dravo-
grad, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 380.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 4. 2001

Z 65/2001 IZ-4288

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom opr. št. Z 65/2001 z dne 6. 4.
2001 v zadevi upnika Raiffeisenbank Lei-
bnitz, reg. Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2,
Lipnica, Avstrija, ki ga zastopa odv. Breda
Senčar-Leljak iz Maribora, zoper dolžnika in
zastavitelja Dragoslava Sokolovića in Slavi-
co Sokolović, oba stan. Cesta na Roglo
11a, Zreče, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve z ustanovitvijo zastavne pravice, vse v
korist upnika, in sicer na podlagi sporazu-
ma strank, sklenjenega v obliki notarskega
zapisa SV 219/01 pri notarju Tomislavu Aj-
diču iz Maribora ter na podlagi 251. člena
ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastni-
na in obsega stanovanje št. 13, v skupni
izmeri 59,26 m2, v I. nadstropju v večstano-
vanjski hiši Cesta na Roglo 11a, Zreče, ka-
terega solastnika sta dolžnika in zastavitelja,
vsak do 1/2 celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Dolžnikoma se prepoveduje odtujevati in
obremenjevati zastavljeno stanovanje.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 6. 4. 2001

IN 34/00 IZ-4317
Na podlagi sklepa opr. št. IN 34/2000 z

dne 15. 11. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje v več-
stanovanjski hiši na naslovu Kolonija 1. ma-
ja 31, Trbovlje, ki je v lasti dolžnice Sonje
Vozel do 1/2, dne 9. 4. 2001 zarubljeno v
korist upnika Hruši, d.o.o., Trbovlje, Gabr-
sko 73, Trbovlje, zaradi izterjave
503.212,50 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 10. 4. 2001

Z 15/2001 IZ-4273
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 15/2001-5, ki ga je dne 10. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Trebnjem, je bila
ustanovljena zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, Dunajska cesta 63, Ljubljana,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
280.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadki,
na stanovanju št. 9, v stanovanjski hiši na
naslovu Sokolska 12, Mirna, ki stoji na par-
celi št. 25/108, vl. št. 413, k.o. Mirna, ki
meri 78,11 m2 in obsega kuhinjo v izmeri
12,50 m2, sobo v izmeri 19,44 m2, sobo v
izmeri 14,04 m2, sobo v izmeri 11,86 m2,
hodnik v izmeri 10,94 m2, WC v izmeri 1,16
m2, kopalnico v izmeri 4,67 m2, shrambo v
izmeri 2 m2, balkon oziroma teraso v izmeri 2
m2 ter sorazmernem solastniškem deležu na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter na funkcionalnem zemljišču objekta,
v katerem se nahajajo.

Stanovanje je last zastavitelja Siniše Ku-
laševića in je pridobljeno na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-123/91-1 z dne 8. 11. 1991 ter anek-
sa k navedeni pogodbi št. 36003/02/2001
z dne 27. 2. 2001.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 10. 4. 2001

Amortizacije

N 15/2001 AM-4448
Na predlog Zvonar Rajka, Cesta na grad

52c, Celje, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vredno-
stnih listin dveh začasnic, in sicer št.
0000570 z dne 15. 9. 1995, za 151 delnic
nominalne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v
skupni vrednosti 151.000 SIT in št.
0000570 B z dne 15. 3. 1996, za 427
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, v
skupni vrednosti 427.000 SIT, ki jih je izda-
la delniška družba Cetis Graf, d.d., Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 18. 4. 2001

N 14/2001 AM-4449
Na predlog Zvonar Helene, Cesta na

grad 52c, Celje, je bil pri tukajšnjem sodi-
šču uveden postopek za razveljavitev vre-
dnostnih listin dveh začasnic, in sicer št.
0000543 z dne 15. 9. 1995, za 162 delnic
nominalne vrednosti za vsako 1.000 SIT, v
skupni vrednosti 162.000 SIT in št.
0000543 B z dne 15. 3. 1996, za 456
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, v
skupni vrednosti 456.000 SIT, ki jih je izda-
la delniška družba Cetis Graf, d.d., Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 18. 4. 2001

N 17/2001 AM-4450
Na predlog Cokan Gabrijele, Pernova

19, Žalec, je bil pri tukajšnjem sodišču uve-
den postopek za razveljavitev vrednostnih
listin dveh začasnic, in sicer št. 0000060 z
dne 15. 9. 1995, za 106 delnic nominalne
vrednosti za vsako 1.000 SIT, v skupni vre-
dnosti 106.000 SIT in št. 0000060 B z dne
15. 3. 1996, za 299 delnic nominalne vre-
dnosti 1.000 SIT, v skupni vrednosti
299.000 SIT, ki jih je izdala delniška družba
Cetis Graf, d.d., Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 18. 4. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 429/2000 SR-4213
To sodišče je po sodnici Marjani Krajnc

Prah, v pravdni zadevi tožeče stranke Zava-
rovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Območna
enota Celje, ki jo zastopa odvetnica Barica
Zidar iz Celja, proti toženi stranki Mlakar
Dragu, stan. Iršičeva ul. 4, Celje, sedaj ne-
znanega prebivališča v tujini, zaradi plačila
16.412 SIT s pp, na podlagi drugega od-
stavka 4. točke 82. člena ZPP z dne 21. 3.
2001 sklenilo:

toženi stranki Mlakar Dragu, roj. 21. 10.
1954, stalno prijavljenem na naslovu Med-
log 21, Celje, sedaj neznanega prebivali-
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šča v tujini, se postavi začasna zastopnica
odvetnica Petra Giacomelli iz Celja.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse dotlej, dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP).

Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 3. 2001

II P 1926/2000 SR-4268
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic zavarovalna
družba, d.d., Koper, PE Ljubljana, ki jo za-
stopa Tomaž Mihelčič, odvetnik iz Ljublja-
ne, proti toženi stranki Branku Grantu, Kar-
deljeva ploščad 28, Ljubljana, sedaj nezna-
nega prebivališča, zaradi plačila 856.142
SIT s pripadki, dne 2. 4. 2001 sklenilo:

toženi stranki Branku Grantu, neznane-
ga prebivališča, se v zadevi opr. št. II P
1926/2000, postavi začasna zastopnica,
odvetnica Kobal mag. Katarina, Kolodvor-
ska 7, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo v navedeni zade-
vi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2001

I 2000/02529 IZ-4248
To sodišče je po okrajni sodnici Franči-

ški Fišer, v izvršilni zadevi upnika Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, zo-
per dolžnika Dušana Ketiša, nazadnje stan.
Javornik 38, Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 425.269,50 SIT s pp, dne 29. 3.
2001 sklenilo:

dolžniku Dušanu Ketišu, nazadnje stan.
Javornik 38, Ravne na Koroškem, sedaj ne-
znanega bivališča, se v izvršilnem postop-
ku, ki se vodi pod opr. št. I 2000/02529,
kot začasni zastopnik postavi Simon Do-
šen, Na Šancah 27, Ravne na Koroškem,
strokovni sodelavec Okrajnega sodišča v
Slovenj Gradcu.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstve-
ni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 2001

I P 157/97 SR-4269
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Drage Stepko, Žu-
pančičeva 14, Ljubljana, ki jo zastopa Car-
men Dobnik, odvetnica iz Ljubljane, proti
toženim strankam 1. Mirku Novaku, Drago-
merška 9, Dragomer, ki ga zastopa Janko
Pučnik, odvetnik iz Ljubljane in 2. Francu
Kocjanu, naslov neznan, zaradi plačila
39,227.531,50 SIT s pp, dne 4. 4. 2001
sklenilo:

drugotoženi stranki Francu Kocjanu se
postavi začasni zastopnik Miha Sotlar, od-
vetnik iz Ljubljane, Dalmatinova 5/I.

Začasni zastopnik bo zastopal drugoto-
ženo stranko Franca Kocjana v pravdni za-
devi, ki se vodi pod opr. št. I P 157/97,
dokler drugotožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodi-
šču, da je drugotoženi stranki postavil skr-
bnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2001

Z 00/00201 SR-4247
Okrajno sodišče v Trbovljah je v zadevi

zavarovanja upnika RS MF DURS, Davčni
urad Hrastnik, ki ga zastopa Državno pravo-
branilstvo, Trdinova 4/IV, Ljubljana, proti
dolžniku Tomažu Logarju, Cesta 1. maja 68,
Hrastnik, zaradi zavarovanja terjatve v višini
912.108,50 SIT s pp, sklenilo:

dolžniku Tomažu Logarju, Cesta 1. maja
68, Hrastnik, se v tem postopku postavi
začasnega zastopnika Danijela Brtonclja,
odvetnika v Trbovljah, Kešetovo 1, Trbovlje.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti Center za socialno delo Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler Center za socialno delo
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 5. 2. 2001

I 98/02636 SR-4311
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnika Komunala Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje, ki jo zastopa
odvetnik Sašo Ostrožnik iz Trbovelj, proti
dolžniku Dragu Zlatiču, Keršičeva cesta
22a, Trbovlje, zaradi izterjave 5.813 SIT s
pp sklenilo:

dolžniku Dragu Zlatiču, Keršičeva cesta
22a, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku
postavi začasnega zastopnika Danijela Br-
tonclja, odvetnika v Trbovljah, Kešetovo 1,
Trbovlje.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Upnik je dolžan v 15 dneh založiti predu-
jem za stroške začasnega zastopnika v viši-
ni 30.000 SIT na žiro račun št.
50100-695-45559, sklic
00030602150263698-01, sicer bo sodi-
šče sklep o postavitvi začasnega zastopni-
ka razveljavilo.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 4. 2001

Ig 33/2000 SR-4310
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okraj-

ni sodnici Mariji Grden, v izvršilni zadevi
upnika Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, Poslovna enota Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana-Šentvid, zoper dolžni-
ka Mrhar Zvonko, s.p., Čatež 16, Velika
Loka, zaradi izterjave zneska 203.727 SIT
s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena zakona o pravdnem postopku v

zvezi z določilom 15. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:

dolžniku Mrhar Zvonku, s.p. (roj. 8. 5.
1964), nazadnje stanujoč Čatež 16, Velika
Loka, se postavi začasni zastopnik odvetnik
Janez Žura iz Trebnjega.

Postavitev začasnega zastopnika se ob-
javi tudi na sodni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 19. 3. 2001

Oklici dedičem

D 195/95 OD-4216
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v

teku zapuščinski postopek po pokojnem
Stadler Stanislavu, rojenemu 27. 8. 1933,
nazadnje stanujočem Trg izgnancev 4, Bre-
žice, ki je umrl 31. 5. 1994.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojnem Stadler Sta-
nislavu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega okli-
ca.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 3. 2001

D 83/1999 OD-4249
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v

teku zapuščinski postopek po pokojnem
Dernikovič Francu, rojenemu 27. 6. 1920,
nazadnje stanujočem Orešje na Bizeljskem
33, Bizeljsko, ki je umrl 27. 12. 1997.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojnem Dernikovič
Francu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega okli-
ca.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 4. 2001

D 218/1998 OD-4250
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v

teku zapuščinski postopek po pokojni Ul-
čnik Antoniji, rojeni 30. 3. 1926, nazadnje
stanujoči Orešje na Bizeljskem 54, Bizelj-
sko, ki je umrla 16. 2. 1998.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Ulčnik Antoniji,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Breži-
cah, v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 4. 2001

III D 682/99 OD-1242
V zapuščinskem postopku po pok. Pav-

šič Ludviku, roj. 13. 8. 1911, umrlem 17.
6. 1999, nazadnje stanujočem v Ljubljani,
Cesta na Bokalce 51, drž. Republike Slo-
venije, bi prišla v poštev za dedovanje tudi
njegova sestra Zora Pavšič, neznanega bi-
vališča v Čilu.
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Sodišče poziva dedinjo neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavi sodišču kot dedinja, ker
bo po poteku oklicnega roka sodišče nada-
ljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2000

D 251/99 OD-4251
Koritnik Valentin, roj. 10. 2. 1869, ki je

umrl 16. 3. 1940, Dolenja vas št. 10, ni
napravil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 2. 4. 2001

D 265/2000 OD-4252
Petaros Mario, pok. Andrea, roj. 11. 4.

1912 v Hrpeljah, ki je umrl 9. 5. 1987 v
Trstu, stalno prebivališče ni poznano, ni na-
pravil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 2. 4. 2001

D 78/2000 OD-4312
Mary Harrieta Greenham, roj. 15. 7.

1872, ki je umrla 21. 11. 1959, Via Mazzini
19, Trst, ni napravila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 4. 2001

D 77/2000 OD-4313
Grant Alexander Greenham, roj. 8. 2.

1869, ki je umrl 2. 1. 1945, Via Mazzini
19, Trst, ni napravil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 4. 2001

D 215/2000 OD-4314
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pokojni Alojziji Mrak, roj. 25.
5. 1915, umrli 11. 5. 2000.

Dedič po pokojni je tudi nečak zap. Jev-
šek Marjan, neznanega bivališča.

Dedič naj se prijavi sodišču v roku ene-
ga leta od te objave. Po preteku enega leta
bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravna-

vo in zaključilo zapuščinski postopek v skla-
du z določilom zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 4. 2001

Oklici pogrešanih

N 13/2001 PO-4382
Okrajno sodišče v Celju uvaja na pred-

log Felicijan Katarine, Dobrna 12a, za raz-
glasitev pogrešanega nasprotnega udele-
ženca Kuzman Antona, roj. 1. 4. 1923, na-
zadnje stanujočega Vine 3, Nova Cerkev,
za mrtvega. Po navedbah predlagateljice je
nasprotni udeleženec bil nazadnje med II.
svetovno vojno, potem pa ne več.

Pozivamo pogrešanega, če je še živ, da
se oglasi oziroma vsako osebo, ki bi o tem
kaj vedela, da to sporoči Okrajnemu sodi-
šču v Celju ali predlagateljici, v roku treh
mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer so-
dišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2001

N 5/2001 PO-4380
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagatelja Ivana Jedrliniča, Ope-
karniška 2, Vrtojba, Šempeter, ki ga zasto-
pa odv. Dragica Vuga iz Nove Gorice, po-
stopek za razglasitev za mrtvega Peric Jo-
žefa, roj. 6. 8. 1929, ki ga zastopa skrbnik
Jedrlinič Anton, Ul. 9. september 214, Vr-
tojba, Šempeter.

O pogrešanem razen potrdila iz Župnij-
skega urada Vrtojba, da je imenovani živel,
ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem, naj to javijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodi-
šče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 4. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg-3087
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03565 z dne 20. 2.
2001 pod št. vložka 1/07267/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1561626
Firma: ROBEL GRAD Zaključna dela v

gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBEL GRAD d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo

Sedež: Kotna ulica 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MASTNAK ROBERT, Pleč-

nikova ulica 20a, 3000 CELJE, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 22. 8.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MASTNAK ROBERT, Plečnikova uli-
ca 20a, 3000 CELJE, imenovanje: 22. 8.
2000.

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 20. 2. 2001; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
20. 2. 2001; 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 20. 2. 2001; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela, vpis 20. 2. 2001;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov, vpis 20. 2. 2001;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis
20. 2. 2001; 45250 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 20. 2. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 20. 2.
2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 20. 2.
2001; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije, vpis 20. 2. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 20. 2.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 20. 2. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 20. 2.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
20. 2. 2001; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela, vpis 20. 2. 2001; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 20. 2.
2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 20. 2. 2001; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 20. 2.
2001.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 3565/2000 z dne
20.02.2000.

KOPER

Rg-326
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/02596 z dne 6. 12.
2000 pod št. vložka 1/05932/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1550357
Firma: BAJRAMOSKI IN BAJRAMOSKI

gradbena in trgovinska družba, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Župančičeva 11, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: BAJRAMOSKI IBRAIM zi-

dar, Podgorci b.š., STRUGA, odg.s svojim
premož. vstop 15. 7. 2000; BAJRAMOSKI
MUAMED zidar, Podgorci b.š., STRUGA,
odg.s svojim premož. vstop 15. 7. 2000;
BAJRAMOSKI RAIM zidar, Podgorci b.š.,
STRUGA, odg.s svojim premož. vstop
15. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BAJRAMOSKI IBRAIM, Podgorci
b.š., STRUGA, imenovanje: 15. 7. 2000,
Zastopa brez omejitev.; prokurist JENKO
PRIMOŽ, Razgled 17, 6330 PIRAN, ime-
novanje: 31. 1. 2000.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 6. 12. 2000; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 6. 12.
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2000; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
6. 12. 2000; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 6. 12. 2000; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, vpis 6. 12. 2000; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda, vpis 6. 12.
2000; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok, vpis 6. 12. 2000; 4531
Električne inštalacije, vpis 6. 12. 2000;
4532 Izolacijska dela, vpis 6. 12. 2000;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 6. 12. 2000; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 6. 12. 2000;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
6. 12. 2000; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 6. 12. 2000;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 6. 12.
2000; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la, vpis 6. 12. 2000; 4545 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 6. 12. 2000; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
6. 12. 2000; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 6. 12.
2000; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 6. 12. 2000; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, vpis 6. 12.
2000; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 6. 12. 2000.

Rg-402
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/03036 z dne 28. 12.
2000 pod št. vložka 1/05950/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1576437
Firma: STANDARD OGREŠEVIĆ IN

DRUGI storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: STANDARD OGREŠE-

VIĆ IN DRUGI d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gregorčičeva ulica 38, 6310

IZOLA
Ustanovitelji: OGREŠEVIĆ MIRSAD - zi-

dar, Spinčičeva ulica 3, 6310 IZOLA, odg.s
svojim premož. vstop 30. 11. 2000; BE-
GIĆ ALIJA - zidar, Koprska ulica 8, 6310
IZOLA, odg.s svojim premož. vstop 30. 11.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OGREŠEVIĆ MIRSAD, Spinčičeva
ulica 3, 6310 IZOLA, imenovanje: 30. 11.
2000, Zastopa brez omejitev.; zastopnik
BEGIĆ ALIJA, Koprska ulica 8, 6310 IZO-
LA, imenovanje: 30. 11. 2000, Namestnik
direktorja, zastopa brez omejitev..

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 28. 12. 2000; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
28. 12. 2000; 45210 Splošna gradbena
dela, vpis 28. 12. 2000; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela, vpis 28. 12.
2000; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov, vpis
28. 12. 2000; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok, vpis 28. 12.
2000; 45310 Električne inštalacije, vpis
28. 12. 2000; 45320 Izolacijska dela, vpis
28. 12. 2000; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije, vpis 28. 12. 2000;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
28. 12. 2000; 45410 Fasaderska in štuka-

terska dela, vpis 28. 12. 2000; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 28. 12. 2000; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 28. 12. 2000; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela, vpis 28. 12.
2000; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 28. 12. 2000; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
28. 12. 2000; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 28. 12. 2000; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 28. 12. 2000;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah, vpis 28. 12. 2000;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 28. 12. 2000; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti, vpis 28. 12. 2000;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 28. 12. 2000; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
28. 12. 2000; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 28. 12.
2000; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 28. 12. 2000; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 28. 12. 2000; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 28. 12. 2000; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 28. 12. 2000; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 28. 12. 2000; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 28. 12.
2000; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 28. 12. 2000; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 28. 12. 2000; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
28. 12. 2000; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 28. 12. 2000.

Rg-3872
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00573 z dne 1. 3.
2001 pod št. vložka 1/05991/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1589610
Firma: E-TREE, internet tehnologija,

d.o.o. E-TREE, tecnologia internet, S.r.l.
Skrajšana firma: E-TREE d.o.o. E-TREE

S.r.l.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Vanganelska cesta 6, 6000

KOPER
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: E-TREE S.r.l., Ul. Piersanti

Mattarella št. 5, QUINTO DI TERVISO, TER-
VISO, vložek: 1.470.000,00 ne odgovarja
vstop 15. 12. 2000; VALENČIČ PETER,
Prisojna pot 7, 6310 IZOLA, vložek:
126.000,00 ne odgovarja vstop 15. 12.
2000; KOLNIK DANIJEL, Cesta na Marko-
vec 3, 6000 KOPER, vložek: 126.000,00
ne odgovarja vstop 15. 12. 2000; UMEK
KRISTIAN, Cesta 2. Oktober št. 1, Prade,
6000 KOPER, vložek: 126.000,00 ne od-
govarja vstop 15. 12. 2000; VUKOVIČ
ZLATKO, Partizanska ulica 3, 6310 IZOLA,
vložek: 126.000,00 ne odgovarja vstop
15. 12. 2000; KUMAR DAMJAN, Ulica Po-
horskega bataljona 43, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 126.000,00 ne odgovarja vstop
15. 12. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VALENČIČ PETER, Prisojna pot 7,
6310 IZOLA, imenovanje: 15. 12. 2000,
Predsednik uprave, zastopa brez omejitev.;
zastopnik KOLNIK DANIJEL, Cesta na Mar-
kovec 3, 6000 KOPER, imenovanje:
15. 12. 2000, Namestnik predsednika
uprave - namestnik direktorja, zastopa brez-
omejitev..

Dejavnost: 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov, vpis 1. 3. 2001;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve, vpis 1. 3. 2001; 22310 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov, vpis 1. 3. 2001; 22320
Razmnoževanje videozapisov, vpis 1. 3.
2001; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov, vpis 1. 3. 2001; 51140 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 1. 3. 2001; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo, vpis 1. 3. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 1. 3. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 1. 3.
2001; 64200 Telekomunikacije, vpis 1. 3.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
1. 3. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 1. 3.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 1. 3. 2001; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi, vpis
1. 3. 2001; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 1. 3. 2001; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami, vpis 1. 3.
2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 1. 3. 2001; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 1. 3. 2001;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja, vpis 1. 3.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 1. 3. 2001; 74400
Oglaševanje, vpis 1. 3. 2001; 74810 Foto-
grafska dejavnost, vpis 1. 3. 2001.

Razno: Družba je ustanovljena za dolo-
čen čas do 31. 12. 2050.

KRANJ

Rg-1960
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03554 z dne 7. 2.
2001 pod št. vložka 1/06726/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5549990
Firma: EKO - VAR, ekološke storitve in

ključavničarstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: EKO - VAR, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: SAVSKA CESTA 34, 4000

KRANJ
Osnovni kapital: 2.322.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGIĆ ZLATKO, SILVIJA

BAČIĆA 33, RIJEKA, ne odgovarja vstop
10. 6. 1997; LOVRINOVIĆ-ROGIĆ SANJA,
SILVIJA BAČIĆA 22, RIJEKA, vložek:
2.322.000,00 ne odgovarja vstop 17. 11.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist ROGIĆ ZLATKO, SILVIJA BAČIĆA 33,
RIJEKA, imenovanje: 15. 3. 1994; direktor
LUŠA DAVORKA, ULICA SVOBODE 8,
6310 IZOLA, imenovanje: 15. 3. 1994, Za-
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stopa brez omejitev, razen za posle odtuje-
vanja ali obremenjevanjanepremičnin, za ka-
tere je potrebno soglasje ustanovitelja.; di-
rektor ROGIĆ ZLATKO, SILVIJA BAČIĆA
33, RIJEKA, imenovanje: 17. 11. 2000, Za-
stopa brez omejitev.; prokurist
LOVRINOVIĆ-ROGIĆ SANJA, SILVIJA
BAČIĆA 22, RIJEKA, imenovanje: 17. 11.
2000.

Dejavnost: 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva, vpis 7. 2. 2001;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev, vpis 7. 2. 2001; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
7. 2. 2001; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice, vpis 7. 2. 2001; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 7. 2.
2001; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk, vpis 7. 2.
2001; 3511 Gradnja in popravilo ladij, vpis
7. 2. 2001; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva, vpis 7. 2. 2001; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega, vpis 7. 2. 2001;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
vpis 7. 2. 2001; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov, vpis 7. 2. 2001; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n., vpis 7. 2. 2001;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 7. 2. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela, vpis 7. 2. 2001; 4531 Elek-
trične inštalacije, vpis 7. 2. 2001; 4532 Izo-
lacijska dela, vpis 7. 2. 2001; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
7. 2. 2001; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah, vpis 7. 2. 2001; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela, vpis 7. 2. 2001; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 7. 2. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 7. 2. 2001; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela, vpis 7. 2. 2001; 4545 Druga
zaključna gradbena dela, vpis 7. 2. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
7. 2. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 7. 2. 2001; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 7. 2.
2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 7. 2.
2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 7. 2. 2001;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 7. 2.
2001; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 7. 2.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 7. 2. 2001;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami, vpis 7. 2. 2001; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje, vpis
7. 2. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 7. 2. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 7. 2. 2001; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 7. 2.
2001; 5551 Dejavnost menz, vpis 7. 2.
2001; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering), vpis 7. 2. 2001; 6311 Prekladanje,
vpis 7. 2. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis
7. 2. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami, vpis 7. 2. 2001; 7031 De-

javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 7. 2. 2001; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 7. 2. 2001; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
7. 2. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 7. 2. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 7. 2. 2001; 7470 Čiščenje
stavb, vpis 7. 2. 2001; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 7. 2. 2001;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
7. 2. 2001; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav, vpis 7. 2. 2001; 90005
Druge dejavnosti javne higiene, vpis 7. 2.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
dne 17. 11. 2000.

Razno: Pred prenosom sedeža družbe,
je bila družba vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Kopru s firmo VAR gradbeništvo in
trgovina d.o.o., Bazoviška 13, Izola, pod
štev. vložka 066/10269200.

Rg-10596
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/02797 z dne 8. 9.
2000 pod št. vložka 1/06656/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1540378
Firma: RONA TRGOVINA Proizvodnja

in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: RONA TRGOVINA

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ULICA VIDE ŠINKOVČEVE 11,

4000 KRANJ
Osnovni kapital: 21.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK MOJCA, ULI-

CA VIDE ŠINKOVČEVE 11, 4000 KRANJ,
vložek: 8.400.000,00 ne odgovarja vstop
17. 7. 2000; POTOČNIK ROBERT MIHA-
EL, JELENČEVA ULICA 36, 4000 KRANJ,
vložek: 6.300.000,00 ne odgovarja vstop
17. 7. 2000; ŽIBERT ŠTEFAN, ULICA VI-
DE ŠINKOVČEVE 11, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 6.300.000,00 ne odgovarja vstop
17. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTOČNIK MOJCA, ULICA VIDE
ŠINKOVČEVE 11, 4000 KRANJ, imenova-
nje: 17. 7. 2000, Zastopa brez omejitev.;
prokurist POTOČNIK ROBERT MIHAEL, JE-
LENČEVA ULICA 36, 4000 KRANJ, imeno-
vanje: 17. 7. 2000; prokurist ŽIBERT ŠTE-
FAN, ULICA VIDE ŠINKOVČEVE 11, 4000
KRANJ, imenovanje: 17. 7. 2000.

Dejavnost: 0130 Mešano kmetijstvo,
vpis 8. 9. 2000; 0201 Gozdarstvo, vpis
8. 9. 2000; 0202 Gozdarske storitve, vpis
8. 9. 2000; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 8. 9. 2000; 2215 Drugo založ-
ništvo, vpis 8. 9. 2000; 2222 Drugo tiskar-
stvo, vpis 8. 9. 2000; 2225 Druge s tiskar-
stvom povezane storitve, vpis 8. 9. 2000;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume,
vpis 8. 9. 2000; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas, vpis
8. 9. 2000; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas, vpis 8. 9. 2000; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo, vpis 8. 9. 2000; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis

8. 9. 2000; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja “, vpis 8. 9. 2000; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino, vpis 8. 9. 2000; 28512 Dru-
ga površinska in toplotna obdelava kovin,
vpis 8. 9. 2000; 2852 Splošna mehanična
dela, vpis 8. 9. 2000; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja, vpis 8. 9. 2000; 28622
Proizvodnja orodja za stroje, vpis 8. 9.
2000; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže, vpis 8. 9. 2000; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice, vpis 8. 9. 2000; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti, vpis 8. 9. 2000; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 8. 9.
2000; 2913 Proizvodnja pip in ventilov, vpis
8. 9. 2000; 2914 Proizvodnja ležajev, zo-
bnikov in elementov za mehanski prenos
energije, vpis 8. 9. 2000; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.,
vpis 8. 9. 2000; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk, vpis
8. 9. 2000; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila, vpis 8. 9.
2000; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n., vpis 8. 9. 2000; 3210 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent, vpis 8. 9.
2000; 32200 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih naprav, vpis 8. 9. 2000; 3663 Proiz-
vodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 8. 9.
2000; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela, vpis 8. 9. 2000; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje, vpis 8. 9. 2000; 4521
Splošna gradbena dela, vpis 8. 9. 2000;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 8. 9. 2000; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov,
vpis 8. 9. 2000; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda, vpis 8. 9. 2000; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 8. 9. 2000; 4531 Električne inštalaci-
je, vpis 8. 9. 2000; 4532 Izolacijska dela,
vpis 8. 9. 2000; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije, vpis 8. 9. 2000;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
8. 9. 2000; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 8. 9. 2000; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
8. 9. 2000; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 8. 9. 2000; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela, vpis 8. 9. 2000; 4545 Druga
zaključna gradbena dela, vpis 8. 9. 2000;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
vpis 8. 9. 2000; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, vpis 8. 9. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
8. 9. 2000; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili, vpis 8. 9. 2000; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
8. 9. 2000; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 8. 9. 2000; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 8. 9. 2000;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la, vpis 8. 9. 2000; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 8. 9. 2000; 50402 Trgovina na dro-
bno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
8. 9. 2000; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
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8. 9. 2000; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles, vpis 8. 9. 2000; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
8. 9. 2000; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 8. 9. 2000; 5112 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij, vpis 8. 9. 2000; 5113 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala, vpis 8. 9. 2000; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal, vpis 8. 9. 2000; 5115 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, vpis 8. 9. 2000; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, vpis 8. 9. 2000; 5117 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, vpis 8. 9. 2000; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n., vpis 8. 9. 2000; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 8. 9. 2000; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 8. 9.
2000; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 8. 9. 2000; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi, vpis 8. 9.
2000; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 8. 9. 2000; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 8. 9. 2000;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, vpis 8. 9. 2000; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
8. 9. 2000; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 8. 9. 2000; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 8. 9. 2000; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 8. 9.
2000; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
8. 9. 2000; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
8. 9. 2000; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis
8. 9. 2000; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki, vpis 8. 9. 2000; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 8. 9. 2000; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 8. 9. 2000; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati, vpis 8. 9. 2000; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 8. 9. 2000; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 8. 9.
2000; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 8. 9. 2000;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 8. 9. 2000; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 8. 9. 2000; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 8. 9. 2000; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 8. 9. 2000; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 8. 9. 2000;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 8. 9. 2000; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 8. 9.
2000; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 8. 9. 2000; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji, vpis 8. 9.
2000; 5163 Trgovina na debelo s stroji za

tekstilno industrijo, vpis 8. 9. 2000; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 8. 9. 2000;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 8. 9. 2000; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem, vpis 8. 9. 2000; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 8. 9. 2000;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 8. 9.
2000; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 8. 9.
2000; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 8. 9. 2000; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 8. 9. 2000; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 8. 9.
2000; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 8. 9. 2000; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 8. 9. 2000; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki, vpis 8. 9. 2000; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 8. 9. 2000; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki, vpis 8. 9. 2000; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki, vpis 8. 9. 2000; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom, vpis 8. 9. 2000;
5242 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
8. 9. 2000; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 8. 9.
2000; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 8. 9. 2000; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, vpis 8. 9. 2000;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 8. 9. 2000; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 8. 9. 2000; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
8. 9. 2000; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
8. 9. 2000; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 8. 9. 2000; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 8. 9. 2000; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
8. 9. 2000; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 8. 9. 2000; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 8. 9. 2000; 52484 Trgovina na dro-
bno s kurivom, vpis 8. 9. 2000; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 8. 9. 2000; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki, vpis 8. 9. 2000;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 8. 9. 2000; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n., vpis 8. 9. 2000; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom, vpis
8. 9. 2000; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 8. 9. 2000; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 8. 9.
2000; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 8. 9. 2000; 5271 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov,
vpis 8. 9. 2000; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 8. 9. 2000;
5273 Popravilo ur, nakita, vpis 8. 9. 2000;
5274 Druga popravila, d.n., vpis 8. 9.
2000; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov, vpis 8. 9. 2000; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-

nočišč, vpis 8. 9. 2000; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 8. 9. 2000; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih
domov, vpis 8. 9. 2000; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi, vpis 8. 9. 2000; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
8. 9. 2000; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 8. 9.
2000; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 8. 9. 2000; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 8. 9. 2000;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij, vpis 8. 9.
2000; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 8. 9. 2000; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 8. 9. 2000;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 8. 9. 2000;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 8. 9. 2000; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 8. 9. 2000; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 8. 9. 2000; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 8. 9. 2000;
55510 Dejavnost menz, vpis 8. 9. 2000;
5552 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 8. 9. 2000; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet, vpis 8. 9. 2000; 6024 Cestni
tovorni promet, vpis 8. 9. 2000; 6311 Pre-
kladanje, vpis 8. 9. 2000; 6312 Skladišče-
nje, vpis 8. 9. 2000; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 8. 9.
2000; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 8. 9. 2000;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 8. 9. 2000; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 8. 9. 2000; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posre-
dništvom, vpis 8. 9. 2000; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 8. 9. 2000; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 8. 9. 2000;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 8. 9. 2000; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 8. 9. 2000; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
8. 9. 2000; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 8. 9. 2000; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 8. 9.
2000; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 8. 9. 2000; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 8. 9.
2000; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 8. 9. 2000; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 8. 9. 2000; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 8. 9. 2000; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, vpis 8. 9. 2000; 7230 Obdelava po-
datkov, vpis 8. 9. 2000; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis 8. 9.
2000; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 8. 9. 2000; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti, vpis 8. 9. 2000; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, vpis 8. 9. 2000;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
8. 9. 2000; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 8. 9. 2000; 7414 Po-
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djetniško in poslovno svetovanje, vpis 8. 9.
2000; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje, vpis 8. 9. 2000;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 8. 9. 2000; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 8. 9. 2000;
74400 Oglaševanje, vpis 8. 9. 2000; 7481
Fotografska dejavnost, vpis 8. 9. 2000;
7482 Pakiranje, vpis 8. 9. 2000; 74831
Prevajanje, vpis 8. 9. 2000; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 8. 9.
2000; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 8. 9. 2000; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 8. 9. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 8. 9. 2000; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 8. 9. 2000;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 8. 9.
2000; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n., vpis 8. 9. 2000.

LJUBLJANA

Rg-2149
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14868 z dne 22. 1.
2001 pod št. vložka 1/34136/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1582267
Firma: MARIĆ IN MARAS posre-

dništvo, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MARIĆ IN MARAS d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Tržaška cesta 294, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: MARIĆ DARKO, Viktora Ca-

ra Emina 2, PULA, odg.s svojim premož.
vstop 23. 11. 2000; MARAS ALEN, Braće
Leonardelli 33, PULA, odg.s svojim premož.
vstop 23. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARIĆ DARKO, Viktora Cara Emina
2, PULA, imenovanje: 23. 11. 2000; zasto-
pnik MARAS ALEN, Braće Leonardelli 33,
PULA, imenovanje: 23. 11. 2000, Zastopa
kot namestnik direktorja..

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 22. 1. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
22. 1. 2001; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, vpis 22. 1. 2001.

Rg-2851
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15044 z dne 14. 2.
2001 pod št. vložka 1/34224/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1576542
Firma: IKONA ROZMAN IN DRUGI, gra-

fično in računalniško podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: IKONA Rozman in dru-

gi, d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Breg pri Komendi 2 a, 1218

KOMENDA
Ustanovitelji: ROZMAN ROBERT, Breg

pri Komendi 2 a, 1218 KOMENDA, odg.s
svojim premož. vstop 1. 12. 2000; RO-
ZMAN MARJAN, Breg pri Komendi 2 a,
1218 KOMENDA, odg.s svojim premož.
vstop 1. 12. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROZMAN ROBERT, Breg pri Komen-
di 2 a, 1218 KOMENDA, imenovanje:
1. 12. 2000.

Dejavnost: 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
14. 2. 2001; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov, vpis 14. 2. 2001;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve, vpis 14. 2. 2001; 30020 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov, vpis 14. 2. 2001; 51430 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati, vpis 14. 2. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 14. 2.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 14. 2. 2001; 52450 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati, vpis 14. 2. 2001; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 14. 2. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 14. 2.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 14. 2. 2001; 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
vpis 14. 2. 2001; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe, vpis 14. 2.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 14. 2. 2001; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 14. 2. 2001; 72300 Obdelava podat-
kov, vpis 14. 2. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
14. 2. 2001; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 14. 2. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 14. 2.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 14. 2. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 14. 2.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 14. 2.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje, vpis 14. 2. 2001; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila, vpis 14. 2.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 14. 2. 2001; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 14. 2.
2001; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol, vpis 14. 2. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
14. 2. 2001.

Rg-3370
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02755 z dne 19. 2.
2001 pod št. vložka 1/34251/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1589881
Firma: MEDICAL LINE, proizvodnja, tr-

govina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MEDICAL LINE, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Šipkova ulica 12, 1241 KAM-

NIK
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIMC MARKO, Ljubljan-

ska cesta 3 C, 1241 KAMNIK, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 23. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRIMC MARKO, Ljubljanska cesta 3
C, 1241 KAMNIK, imenovanje: 23. 1.
2001.

Dejavnost: 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n., vpis 19. 2. 2001; 1771 Proiz-
vodnja nogavic, vpis 19. 2. 2001; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil, vpis 19. 2.
2001; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil, vpis 19. 2. 2001; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis
19. 2. 2001; 3615 Proizvodnja žimnic, vpis
19. 2. 2001; 5010 Trgovina z motornimi
vozili, vpis 19. 2. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 19. 2. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, vpis 19. 2. 2001; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, vpis 19. 2.
2001; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 19. 2. 2001;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov, vpis 19. 2. 2001; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 19. 2. 2001;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 19. 2. 2001; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., vpis 19. 2. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 19. 2. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 19. 2. 2001;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 19. 2. 2001; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
19. 2. 2001; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 19. 2. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 19. 2. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
19. 2. 2001; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 19. 2. 2001; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 19. 2. 2001; 5244 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 19. 2. 2001; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, vpis 19. 2. 2001; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti, vpis 19. 2. 2001;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah, vpis 19. 2. 2001; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln, vpis 19. 2.
2001; 5274 Druga popravila, d.n., vpis
19. 2. 2001; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 19. 2. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 19. 2. 2001; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn, vpis 19. 2.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 19. 2. 2001; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 19. 2. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
19. 2. 2001; 5540 Točenje pijač in napit-
kov, vpis 19. 2. 2001; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 19. 2. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
19. 2. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 19. 2. 2001; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 19. 2. 2001; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami, vpis 19. 2.
2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 19. 2. 2001; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 19. 2. 2001; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 19. 2. 2001; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 19. 2. 2001; 7413
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Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
19. 2. 2001; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 19. 2. 2001; 7440
Oglaševanje, vpis 19. 2. 2001; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis
19. 2. 2001; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 19. 2. 2001; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa, vpis 19. 2.
2001; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 19. 2. 2001.

Rg-3955
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02885 z dne 5. 3.
2001 pod št. vložka 1/34307/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1594109
Firma: MIHEC TRADE trgovsko in go-

stinsko podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: MIHEC TRADE d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Hruševska 54, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVREK NADA, Posavske-

ga ulica 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 26. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOVREK NADA, Posavskega ulica
22, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 26. 1.
2001; zastopnik ŽULOVEC BRANKA, Hru-
ševska 54, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
26. 1. 2001, namestnik direktorja.

Dejavnost: 17510 Proizvodnja preprog
in talnih oblog, vpis 5. 3. 2001; 17530 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil, vpis 5. 3. 2001; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n., vpis 5. 3.
2001; 18100 Proizvodnja usnjenih oblačil,
vpis 5. 3. 2001; 18220 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil, vpis 5. 3. 2001; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila, vpis 5. 3. 2001;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n., vpis 5. 3. 2001; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
vpis 5. 3. 2001; 20200 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlak-
nenih in drugih plošč, vpis 5. 3. 2001;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 5. 3. 2001;
20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis
5. 3. 2001; 21210 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže, vpis 5. 3. 2001; 21250 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
vpis 5. 3. 2001; 22140 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa, vpis 5. 3. 2001;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov, vpis 5. 3. 2001; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, vpis 5. 3.
2001; 24510 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, vpis
5. 3. 2001; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n., vpis 5. 3. 2001;
24700 Proizvodnja umetnih vlaken, vpis
5. 3. 2001; 25210 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas, vpis 5. 3.
2001; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas, vpis 5. 3. 2001; 25230 Proiz-
vodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo, vpis 5. 3. 2001; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis 5. 3.
2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže, vpis 5. 3. 2001; 28730 Proiz-

vodnja izdelkov iz žice, vpis 5. 3. 2001;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti, vpis 5. 3. 2001; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
vpis 5. 3. 2001; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n., vpis 5. 3.
2001; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n., vpis 5. 3. 2001; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
vpis 5. 3. 2001; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 5. 3. 2001; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 5. 3. 2001; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, vpis 5. 3. 2001; 51170 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, vpis 5. 3. 2001; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
5. 3. 2001; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 5. 3. 2001; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 5. 3. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 5. 3. 2001;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 5. 3. 2001;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki, vpis 5. 3. 2001; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki, vpis 5. 3. 2001; 51370 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami, vpis 5. 3. 2001; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 5. 3. 2001; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki, vpis 5. 3. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
5. 3. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 5. 3. 2001; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 5. 3.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 5. 3.
2001; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 5. 3. 2001; 51460 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis
5. 3. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 5. 3.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo,
vpis 5. 3. 2001; 52110 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili, vpis 5. 3. 2001; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 5. 3. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
5. 3. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 5. 3. 2001;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 5. 3. 2001; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki, vpis 5. 3. 2001;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 5. 3. 2001;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki, vpis 5. 3. 2001; 52270 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili, vpis 5. 3. 2001; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 5. 3. 2001; 52410 Trgovina na dro-
bno s tekstilom, vpis 5. 3. 2001; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 5. 3.
2001; 52430 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki, vpis 5. 3. 2001;

52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
5. 3. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 5. 3. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 5. 3. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 5. 3. 2001; 52482 Dejav-
nost cvetličarn, vpis 5. 3. 2001; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo, vpis 5. 3. 2001; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 5. 3. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 5. 3. 2001; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 5. 3. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 5. 3. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
5. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
5. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 5. 3.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 5. 3. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 5. 3. 2001; 55510 Dejavnost
menz, vpis 5. 3. 2001; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 5. 3. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 5. 3. 2001;
60230 Drug kopenski potniški promet, vpis
5. 3. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 5. 3. 2001; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 5. 3.
2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 5. 3. 2001; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 5. 3. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 5. 3. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 5. 3. 2001; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov, vpis 5. 3. 2001;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 5. 3. 2001; 93010 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic, vpis 5. 3. 2001;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
5. 3. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov, vpis 5. 3. 2001; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov, vpis 5. 3. 2001;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa,
vpis 5. 3. 2001; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 5. 3. 2001.

Rg-3959
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02899 z dne 9. 3.
2001 pod št. vložka 1/34351/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1602357
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO

ZDRUŽENJE NEODVISNIH PRODUKCIJ
Pravno org. oblika: Gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Merharjeva 3, 1310 RIBNICA
Ustanovitelji: FILM & VIDEOPRODUCTI-

ON STUDIO MI INTERNATINAL p.o., Ljub-
ljana, Linhartova 8, Linhartova 8, 1000
LJUBLJANA, odg.s svojim premož. vstop
24. 1. 2001; VIDEOPRODUKCIJA KRE-
GAR D.O.O., Kranjčeva 22, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož. vstop 24. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje:
preds.uprave SOBAN TAMARA, Borsetova
23, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 24. 1.
2001.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36-38 / 18. 5. 2001 / Stran 2235

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
9. 3. 2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis
9. 3. 2001; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 9. 3. 2001; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 9. 3.
2001; 7440 Oglaševanje, vpis 9. 3. 2001;
7483 Tajniška dela in prevajanje, vpis 9. 3.
2001; 9112 Dejavnost strokovnih združenj,
vpis 9. 3. 2001; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov, vpis 9. 3. 2001; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 9. 3.
2001.

NOVA GORICA

Rg-3287
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00419 z dne
20. 2. 2001 pod št. vložka 1/04085/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1602489
Firma: I.S.I. RI Proizvodnja kiperskih

in tovornih nadgradenj d.o.o
Skrajšana firma: I.S.I. Ri d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratuževa ulica 18, 5290

ŠEMPETER PRI GORICI
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: I.S.I. - S.P.A., VIA CAM-

PAGNARI 20, TEZZE SUL BRENTA, BEL-
VEDERE, vložek: 2.100.000,00 ne odgo-
varja vstop 4. 1. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRUGNARO RENZO, VIA VICOLO
SPINO 3, S.GIORGIO IN BOSCO, imeno-
vanje: 4. 1. 2001.

Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 20. 2.
2001; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis
20. 2. 2001; 34200 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic
“, vpis 20. 2. 2001; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje, vpis 20. 2. 2001; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 20. 2.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
20. 2. 2001; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 20. 2. 2001;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo, vpis 20. 2. 2001.

Rg-15293
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/01258 z dne
13. 10. 2000 pod št. vložka 1/04049/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1570013
Firma: KINOATELJE ŠEMPAS
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: ŠMIHEL 55, 5261 ŠEMPAS
Ustanovitelji: DRUŠTVO “KINOATELJE“,

VIA DELLA CROCE 3, GORIZIA, ne odgo-
varja vstop 2. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZORN MATEJA, PRVAČINA 221/A,
5297 PRVAČINA, imenovanje: 2. 10.
2000.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
13. 10. 2000; 2212 Izdajanje časopisov,

vpis 13. 10. 2000; 2213 Izdajanje revij in
periodike, vpis 13. 10. 2000; 2214 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
13. 10. 2000; 2215 Drugo založništvo, vpis
13. 10. 2000; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov, vpis 13. 10. 2000;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve, vpis 13. 10. 2000; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov, vpis 13. 10. 2000;
2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis
13. 10. 2000; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov, vpis 13. 10. 2000; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 13. 10. 2000; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
13. 10. 2000; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 13. 10. 2000; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
13. 10. 2000; 7481 Fotografska dejavnost,
vpis 13. 10. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
13. 10. 2000; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 13. 10. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
13. 10. 2000; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 13. 10. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 13. 10. 2000; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 13. 10. 2000;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis
13. 10. 2000; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov, vpis 13. 10. 2000; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov, vpis 13. 10.
2000; 9213 Kinematografska dejavnost,
vpis 13. 10. 2000; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost, vpis 13. 10. 2000; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
13. 10. 2000; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve, vpis 13. 10. 2000;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 13. 10. 2000; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij, vpis 13. 10. 2000; 92511 De-
javnost knjižnic, vpis 13. 10. 2000; 92512
Dejavnost arhivov, vpis 13. 10. 2000.

Spremembe

CELJE

Ob-407782
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00797 z dne 1. 9. 1999 pri
subjektu vpisa KLASJE, Mlinsko predelo-
valno podjetje Celje, d.d., sedež: Prešer-
nova 23, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00766/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in pripojitev pri
prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5213959
Sedež: 3000 Celje, Resljeva 16
Vpiše se sklep skupščine z dne 23. 6.

1999 o pripojitvi družbe Pekarna – slašči-
čarna Rogla, d.d., Stari trg 16, Slovenske
Konjice, na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 7. 5. 1999.

Rg-87
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/00822 z dne 20. 12.
2000 pri subjektu vpisa PREKORŠEK, pro-
izvodnja živilskih proizvodov in gostin-
stvo, d.o.o. sedež: Prušnikova 4, 3212

VOJNIK vpisanem pod vložno št.
1/01067/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega kapitala z
novimi vložki, uskladitve dejavnosti s SKD in
spremembe akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5318246
Osnovni kapital: 35.312.000,00 SIT
Ustanovitelji: PREKORŠEK LUDVIK, Pru-

šnikova 4, 3212 VOJNIK vložek:
16.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 2. 2000.

Dejavnost: 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali, izbris 20. 12.
2000; 15710 Proizvodnja krmil, vpis
20. 12. 2000; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 20. 12. 2000; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov,
izbris 20. 12. 2000; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane, izbris 20. 12. 2000; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov,
vpis 20. 12. 2000; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 20. 12. 2000; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 20. 12. 2000; 5551
Storitve menz, izbris 20. 12. 2000; 55510
Dejavnost menz, vpis 20. 12. 2000; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 20. 12.
2000; 74400 Oglaševanje, vpis 20. 12.
2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 21.02.2000.

Rg-3552
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01997 z dne 2. 3. 2001
pri subjektu vpisa KLASJE Mlinsko prede-
lovalno podjetje Celje, d.d. sedež: Res-
ljeva 16, 3000 CELJE vpisanem pod vlož-
no št. 1/00766/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5213959
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor STEPIŠNIK EDVARD, Prežihova 3,
3000 CELJE, razrešitev: 18. 4. 2000, Za-
stopa brez omejitev.; direktor HUSTIĆ
IGOR, Prešernova ulica 30, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA, imenovanje: 18. 4. 2000.

Rg-3611
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03609 z dne 27. 2.
2001 pri subjektu vpisa SIPEX trgovina,
d.o.o. sedež: Pongrac 1/e, 3302 GRIŽE
vpisanem pod vložno št. 1/03431/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembe dejavnosti ter spremembe dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5563763
Osnovni kapital: 9.148.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠLATAU MARJETA, Pon-

grac 1 e, 3302 GRIŽE vložek:
5.519.937,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992; MAČEK EDVIN, Zgornje Roje
20, 3311 ŠEMPETER vložek:
3.628.062,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 11. 1992.

Dejavnost: 5530 Gostinske storitve pre-
hrane, izbris 27. 2. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij, vpis 27. 2. 2001; 5540 To-
čenje pijač in napitkov, izbris 27. 2. 2001;
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55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih, vpis 27. 2. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, vpis 27. 2. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 27. 2. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 27. 2. 2001; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 27. 2. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 27. 2. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
27. 2. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 27. 2. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami, vpis 27. 2. 2001;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 27. 2. 2001;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
27. 2. 2001; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem, vpis 27. 2. 2001; 71310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem, vpis 27. 2. 2001; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis 27. 2.
2001; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem, vpis 27. 2. 2001;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 27. 2. 2001; 71402 De-
javnost videotek, vpis 27. 2. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 27. 2. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 27. 2.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 27. 2. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
27. 2. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 28.08.2000.

KOPER

Rg-417
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/03077 z dne 12. 12.
2000 pri subjektu vpisa BAJRAMOSKI IN
BAJRAMOSKI gradbena in trgovinska
družba, d.n.o. sedež: Župančičeva 11,
6330 PIRAN vpisanem pod vložno št.
1/05932/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: dopolnitev sklepa Srg 2596/2000
z dne 06. 12. 2000 z vpisom izostalih pro-
kuristov in pravilnega datuma imenovanja
prokurista Primoža Jenka s temile podatki:

Matična št.: 1550357
Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist BAJRAMOSKI MUAMED, Podgorci
b.š., STRUGA, imenovanje: 15. 7. 2000;
prokurist BAJRAMOSKI RAIM, Podgorci
b.š., STRUGA, imenovanje: 15. 7. 2000;
prokurist JENKO PRIMOŽ, Razgled 17,
6330 PIRAN, imenovanje: 15. 7. 2000.

Rg-2682
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00618 z dne 25. 1.
2001 pri subjektu vpisa LOGGIA-CAFFE
d.o.o. - tgovina, proizvodnja in gostin-
stvo Koper s.r.l. - commercio, produzio-
ne ed attivita alberghiere Capodistria se-
dež: Titov trg 1, 6000 KOPER vpisanem
pod vložno št. 1/00860/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: predlog za zače-
tek postopka prisilne poravnave - vpis po
uradni dolžnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319439

Razno: Vpiše se predlog za začetek po-
stopka prisilne poravnave, ki ga je pri tem
sodišču pod opr. št. St 5/2001-1 dne
25. 1. 2001 vložil subjekt sam.

Rg-3064
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/03091 z dne 21. 2.
2001 pri subjektu vpisa ART INTER DOM,
inženiring in proizvodnja d.o.o. sedež:
Dolinska 1 b, 6000 KOPER vpisanem pod
vložno št. 1/05732/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba družbeni-
kov, poslovnih deležev, zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1468880
Ustanovitelji: IVANČIČ PETER, Hrvatini

206 A, 6280 ANKARAN vložek:
2.000.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
30. 11. 2000; BRANKOVIČ ERIK, Bonini
88, 6000 KOPER vložek: 2.000.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist IVANČIČ PETER, Hrvatini 206 A,
6280 ANKARAN, razrešitev: 30. 11. 2000;
prokurist BRANKOVIČ ERIK, Bonini 88,
6000 KOPER, imenovanje: 30. 11. 2000.

Rg-3887
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00647 z dne 7. 3.
2001 pri subjektu vpisa SKRT ZDRAVKO
IN SUZANA - trgovina na debelo in dro-
bno, uvoz in izvoz ter zastopanje, d.n.o.,
Koper sedež: Partizanska 8 E, 6000 KO-
PER vpisanem pod vložno št. 1/03821/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842867
Dejavnost: 50102 Trgovina na drobno

z motornimi vozili, vpis 7. 3. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li, vpis 7. 3. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 7. 3. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 7. 3. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 7. 3. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 7. 3. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 7. 3.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 7. 3. 2001; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 7. 3. 2001; 5241 Trgovina na dro-
bno s tekstilom, vpis 7. 3. 2001; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 7. 3.
2001; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki, vpis 7. 3. 2001;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinj-
stvo, vpis 7. 3. 2001; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, vpis 7. 3. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno
opremo, vpis 7. 3. 2001; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
7. 3. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 7. 3. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln,
vpis 7. 3. 2001; 55302 Dejavnost okrep-

čevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 7. 3. 2001; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 7. 3. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 7. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 7. 3. 2001;
5552 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 7. 3. 2001; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
7. 3. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
7. 3. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 7. 3. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
7. 3. 2001; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi, vpis 7. 3. 2001; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 7. 3. 2001; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 7. 3. 2001; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem, vpis 7. 3. 2001;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
7. 3. 2001; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe, vpis 7. 3. 2001;
7230 Obdelava podatkov, vpis 7. 3.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 7. 3. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
7. 3. 2001; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 7. 3. 2001.

Rg-3902
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00776 z dne 8. 3.
2001 pri subjektu vpisa LOGGIA-CAFFE
d.o.o. - tgovina, proizvodnja in gostin-
stvo Koper s.r.l. - commercio, produzio-
ne ed attivita alberghiere Capodistria se-
dež: Titov trg 1, 6000 KOPER vpisanem
pod vložno št. 1/00860/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sklep o zavrženju
predloga za prisilno poravnavo - vpis po
uradni dolžnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319439
Razno: Sklep tega sodišča o zavrženju

predloga za prisilno poravnavo opr. št. St
5/2001-6 z dne 16. 2. 2001.

KRANJ

Rg-3600
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/03508 z dne 26. 2.
2001 pri subjektu vpisa MEHANIČNE DE-
LAVNICE HOLDING družba pooblaščen-
ka d.d. sedež: KIDRIČEVA CESTA 50,
4220 ŠKOFJA LOKA vpisanem pod vlož-
no št. 1/06617/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA OSEBE,
POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile
podatki:

Matična št.: 1525662
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor AVGUŠTIN BOJANKA, PREDMOST
40, 4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO,
razrešitev: 29. 11. 2000, Začasna direkto-
rica zastopa brez omejitev.; direktor DOLE-
NEC LADISLAV, DELNICE 15 A, 4223 PO-
LJANE NAD ŠKOFJO LOKO, imenovanje:
5. 12. 2000, ZAČASNI DIREKTOR.
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KRŠKO

Rg-3780
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00076 z dne 2. 3.
2001 pri subjektu vpisa KANJA podjetje
za projektiranje, inženiring, posre-
dništvo in trgovino Brege d.o.o. sedež:
Brege 68, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM vpisanem pod vložno št.
1/03105/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa predloga za začetek postop-
ka prisilne poravnave s temile podatki:

Matična št.: 5750717
Razno: Vpiše se predlog za začetek po-

stopka prisilne poravnave, ki ga je pri tem
sodišču pod opr. št. St 4/2001 dne
12.02.2001 vložil dolžnik: KANJA podjetje
za projektiranje, inženiring, posredništvo in
trgovino Brege d.o.o., Brege 68, Leskovec
pri Krškem.

LJUBLJANA

Rg-2112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14625 z dne 25. 1.
2001 pri subjektu vpisa LACKNER hladil-
na tehnika, d.o.o. sedež: Tržaška 132,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/16599/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5623952
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor MAROLT JANKO, Dravska ulica 8,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 17. 11.
2000; direktor LACKNER GUNTHER, Flori-
an-Gruger Strasse 1, CELOVEC, imenova-
nje: 17. 11. 2000.

Rg-2138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14816 z dne 31. 1.
2001 pri subjektu vpisa TRGOVINSKO PO-
DJETJE VOČAR LJUBLJANA, Podjetje za
mednarodno trgovino, d.o.o. sedež: Trg
MDB 14, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/13884/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: sprememba usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, zastopnikov,
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5527023
Firma: TRGOVINSKO PODJETJE VO-

ČAR LJUBLJANA Podjetje za mednaro-
dno trgovino, d.o.o.

Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUSIĆ MEHO, Ograđeno-

vac, BRČKO, BIH vložek: 300.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 1995; MUSIĆ
ESED, Ograđenovac 112, BRČKO vložek:
400.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIVAČ MIDHET, Ulica Polonce Čude
13, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 5. 12.
2000, Zastopa brez omejitev v vseh poslih
do zneska 100.000,00 SIT, za sklepanje
poslov prek tega zneska pa z omejitvijo, da
mora posel s svojim podpisom potrditi še

eden od ostalih pooblaščencev.; direktor
MUSIĆ ESED, Ograđenovac 112, BRČKO,
imenovanje: 5. 12. 2000.

Dejavnost: 0113 Vinogradništvo in sa-
djarstvo, izbris 31. 1. 2001; 01131 Vino-
gradništvo, vpis 31. 1. 2001; 01132 Sa-
djarstvo, vpis 31. 1. 2001; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo, izbris 31. 1. 2001;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin, vpis 31. 1.
2001; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo, vpis 31. 1. 2001; 5010 Trgovina
z motornimi vozili, izbris 31. 1. 2001;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili, vpis 31. 1. 2001; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili, vpis 31. 1. 2001;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili, vpis 31. 1. 2001; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo “, iz-
bris 31. 1. 2001; 50401 Trgovina na debe-
lo z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
31. 1. 2001; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 31. 1.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 31. 1.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, vpis 31. 1. 2001; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom, izbris 31. 1.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 31. 1. 2001; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 31. 1. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 31. 1. 2001; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami, izbris
31. 1. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 31. 1. 2001; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami, vpis 31. 1. 2001;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 31. 1.
2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, izbris 31. 1.
2001; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 31. 1. 2001; 52482 De-
javnost cvetličarn, vpis 31. 1. 2001; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 31. 1. 2001; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 31. 1.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 31. 1. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 31. 1. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
31. 1. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
31. 1. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 31. 1. 2001; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov,
izbris 31. 1. 2001; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije, izbris 31. 1. 2001; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov, izbris
31. 1. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 31. 1.
2001; 5522 Storitve kampov, izbris 31. 1.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis
31. 1. 2001; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas, izbris 31. 1. 2001; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitiniških in sindi-
kalnih domov, vpis 31. 1. 2001; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 31. 1. 2001; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 31. 1. 2001; 55234 Dejavnost

dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
31. 1. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 31. 1. 2001; 5530
Gostinske storitve prehrane, izbris 31. 1.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln, vpis 31. 1. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 31. 1. 2001; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 31. 1. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 31. 1. 2001; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 31. 1. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
31. 1. 2001; 5540 Točenje pijač in napit-
kov, izbris 31. 1. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 31. 1. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 31. 1. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 31. 1. 2001;
5551 Storitve menz, izbris 31. 1. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 31. 1. 2001;
6021 Drug kopenski potniški promet na re-
dnih linijah, izbris 31. 1. 2001; 60211 Me-
stni in primestni potniški promet na rednih
linijah, vpis 31. 1. 2001; 60212 Medkra-
jevni potniški cestni promet na rednih lini-
jah, vpis 31. 1. 2001; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic, vpis 31. 1. 2001; 6022 Sto-
ritve taksistov, izbris 31. 1. 2001; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 31. 1. 2001; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. “, izbris 31. 1. 2001; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 31. 1. 2001; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev, izbris
31. 1. 2001; 64120 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte, vpis 31. 1. 2001; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, iz-
bris 31. 1. 2001; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 31. 1. 2001; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 31. 1. 2001;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe,
izbris 31. 1. 2001; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme, vpis 31. 1. 2001; 71402 De-
javnost videotek, vpis 31. 1. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 31. 1. 2001; 7310 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju naravoslo-
vja in tehnologije, izbris 31. 1. 2001;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja, vpis 31. 1.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
31. 1. 2001; 73103 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti, vpis 31. 1. 2001;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine, vpis 31. 1. 2001;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje,
izbris 31. 1. 2001; 74201 0 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
31. 1. 2001; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, vpis 31. 1.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 31. 1. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
31. 1. 2001; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 31. 1. 2001; 74400 Oglaševa-
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nje, vpis 31. 1. 2001; 7483 Tajniška dela
in prevajanje, izbris 31. 1. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 31. 1. 2001; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
31. 1. 2001; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila, vpis 31. 1. 2001; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris
31. 1. 2001; 9302 Dejavnost frizerskih, ko-
zmetičnih in pedikerskih salonov, izbris
31. 1. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 31. 1. 2001; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov, vpis 31. 1. 2001;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis
31. 1. 2001; 9303 Druge storitve za nego
telesa, izbris 31. 1. 2001; 93030 Pogre-
bna dejavnost, vpis 31. 1. 2001; 9304 Po-
grebne storitve, izbris 31. 1. 2001; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 31. 1.
2001.

Rg-2216
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15197 z dne 15. 1.
2001 pri subjektu vpisa PROADRIA notra-
nja in zunanja trgovina, d.o.o. sedež: Vr-
hovci c. XXVI/14, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/22887/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: popravni sk-
lep srg 8427/94, zaradi deležev ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5767601
Ustanovitelji: POGAČAR RUDI, Vrhovci

c. XXVI/14, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.201.868,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1993; KUMERDEJ ANDREJ, Trste-
njakova 14, 1000 LJUBLJANA vložek:
298.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1993.

Rg-2278
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15418 z dne 15. 1.
2001 pri subjektu vpisa MARKETING 3
d.o.o. sedež: Gosposvetska c. 5, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/26512/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5908523
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor VNUČEC BOGOMIR, Gubčeva 4,
4240 RADOVLJICA, razrešitev: 27. 11.
2000, Zastopa brez omejitev.; direktor BO-
LE FRANC, Trg Brolo 11, 6000 KOPER,
imenovanje: 28. 11. 2000.

Rg-2310
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15544 z dne 29. 1.
2001 pri subjektu vpisa OMICRON tiskar-
na ter proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona, d.o.o. sedež: Hrastova 18, 1230
DOMŽALE vpisanem pod vložno št.
1/07774/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5395917
Osnovni kapital: 12.339.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEBENIČNIK VLASTA, Hra-

stova ulica 14, 1230 DOMŽALE vložek:
12.339.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 2. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20. 12. 2000.

Rg-2729
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02472 z dne 23. 1.
2001 pri subjektu vpisa DINO M. & DE-
NAC, družba za gostinstvo in storitve,
d.n.o. sedež: Šmartinska 10, 1000 LJUB-
LJANA vpisanem pod vložno št.
1/33811/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1571516
Sedež: Savlje 67, 1000 LJUBLJANA

SAVLJE

Rg-2846
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14773 z dne 12. 2.
2001 pri subjektu vpisa TELEMACH druž-
ba za komunikacijske storitve d.o.o. se-
dež: Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/02313/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: izbris zastav-
ne pravice s temile podatki:

Matična št.: 5291216
Skupščinski sklep: Na podlagi izbrisne

pobotnice Nove Ljubljanske banke d.d. z
dne 15. 11. 2000 se na poslovnem deležu
dolžnika Prvi Invest d.o.o. Ljubljana izbriše
zastavna pravica z dne 21. 9. 2000 vpisana
pod Srg 12144/2000, ker je terjatev v ce-
loti poplačana.

Rg-2893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/00108 z dne 13. 2.
2001 pri subjektu vpisa TELEMACH druž-
ba za komunikacijske storitve d.o.o. se-
dež: Vojkova 74, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/02313/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5291216
Osnovni kapital: 1.477.282.001,58 SIT
Ustanovitelji: TELEMACH DRUŽBA ZA

KOMUNIKACIJSKE STORITVE D.O.O., Voj-
kova 74, 1000 LJUBLJANA vložek:
584.987,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
19. 6. 2000; FACTOR BANKA D.D., Želez-
na cesta 16, 1000 LJUBLJANA vložek:
231.220,11 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 2. 2000; REBUS Podjetje za turistični
marketing d.o.o., Vojkova 63, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 251.038,98 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 27. 9. 2000; MEGLIČ MAR-
JAN, Žorgova 70, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 36.932.050,04 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 6. 9. 1989; MEGLIČ ZDENKA,
Žorgova 70, 1000 LJUBLJANA vložek:
36.932.050,04 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1992; SLOVENSKE ŽELEZNICE
D.D., Kolodvorska ulica 11, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 220.276.142,88 SIT, ne od-
govarja, vstop: 30. 12. 1999; MASTERLI-
NE D.O.O. IZDELAVA IN PRODAJA TE-
HNIČNIH KOMPONENT, Vojkova 74, 1000
LJUBLJANA vložek: 50.519.818,87 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 9. 1999; BLAGOV-
NO TRGOVINSKI CENTER D.D., Šmartin-
ska c. 152, 1000 LJUBLJANA vložek:
400.502.077,97 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 9. 1999; MESTNA OBČINA LJUBLJA-
NA, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA vložek:
33.031,18 SIT, ne odgovarja, vstop:

15. 10. 1999; EON D.O.O. ELEKTRON-
SKO POSLOVANJE, Beethovnova 12,
1000 LJUBLJANA vložek: 200.251.038,98
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 11. 1999;
PRVI INVEST PODJETJE ZA INVESTICIJE
D.O.O., Nazorjeva 4, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 50.751.038,98 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 23. 12. 1999; GORENJE TRGOVINA
D.O.O., Partizanska 12, 3320 VELENJE
vložek: 200.251.038,98 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 30. 12. 1999; CATEL LTD, Cla-
rendon House, 2 Church St., HAMILTON
vložek: 213.612.468,05 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 20. 4. 2000; CATEL B.V.,
Strawinskylaan 3105, AMSTERDAM vložek:
66.738.986,52 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 6. 2000 in 14. 11.
2000.

Rg-2942
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02589 z dne 12. 2.
2001 pri subjektu vpisa TRS podjetje za
trženje, razvoj in svetovanje, d.o.o., Bra-
tovševa ploščad 17, 61000 Ljubljana
sedež: Bratovževa ploščad 17, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/08352/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, firme,
skrajšane firme, deležev, zastopnikov, akta
o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5406714
Firma: TRS podjetje za trženje, razvoj

in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TRS d.o.o.
Ustanovitelji: BARBIČ VLADIMIR, Bratov-

ževa ploščad 17, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 834.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 1. 2001; BARBIČ GORAZD, Bratovše-
va ploščad 17, 1000 LJUBLJANA vložek:
665.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 1. 2001; BARBIČ JOŽE, Polhograjska
cesta 55, 1356 DOBROVA vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist BARBIČ JOŽE, Polhograjska cesta
55, 1356 DOBROVA, imenovanje: 16. 1.
2001; prokurist OVEN BARBIČ ALENKA,
Polhograjska cesta 55, 1356 DOBROVA,
imenovanje: 16. 1. 2001.

Dejavnost: 15320 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov, vpis 12. 2. 2001; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin, vpis 12. 2. 2001; 15880 Proizvod-
nja homogeniziranih živil in dietetične hra-
ne, vpis 12. 2. 2001; 22110 Izdajanje kn-
jig, vpis 12. 2. 2001; 22120 Izdajanje ča-
sopisov, vpis 12. 2. 2001; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike, vpis 12. 2. 2001;
22220 Drugo tiskarstvo, vpis 12. 2. 2001;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n., vpis 12. 2. 2001; 51170 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov, vpis 12. 2. 2001; 51180 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n., vpis 12. 2. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 12. 2. 2001; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 12. 2. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij, vpis 12. 2.
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2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 12. 2. 2001; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov, vpis 12. 2. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 12. 2. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 12. 2. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 12. 2. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 12. 2. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 12. 2. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 12. 2. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 12. 2. 2001; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 12. 2. 2001; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 12. 2. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 12. 2. 2001; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 12. 2. 2001; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja, vpis 12. 2. 2001; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 12. 2. 2001; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, vpis 12. 2.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 12. 2. 2001; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 12. 2.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, ge-
ofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje, vpis 12. 2. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 12. 2. 2001; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
12. 2. 2001; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 12. 2. 2001;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje, vpis 12. 2. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 12. 2. 2001; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 12. 2. 2001;
92610 Obratovanje športnih objektov, vpis
12. 2. 2001; 92623 Druge športne dejav-
nosti, vpis 12. 2. 2001; 93040 Druge de-
javnosti za nego telesa, vpis 12. 2. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 16. 1. 2001.

Rg-2960
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03300 z dne 12. 2.
2001 pri subjektu vpisa ARTIDEA d.o.o.,
podjetje za trgovino in storitve sedež:
Celovška 32, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/28676/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: popravni sklep
zaradi sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5985960
Sedež: Celovška cesta 32, 1000

LJUBLJANA

Rg-2961
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03302 z dne 13. 2.
2001 pri subjektu vpisa HOBA svetovanje,
inženiring, trgovina d.o.o., Bratov Uča-
kar 90, Ljubljana sedež: Ulica bratov
Učakar 90, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/21956/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: poprava SRG
2000/14117 - naslova sedeža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 5741343
Firma: HOBA svetovanje, inženiring,

trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: HOBA d.o.o.
Sedež: Ulica bratov Učakar 102,

1000 LJUBLJANA

Rg-2962
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03343 z dne 13. 2.
2001 pri subjektu vpisa RVC Trgovina in
izdelava avtoopreme d.o.o. sedež: Rako-
va Jelša 41, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/15411/00, vpisalo v so-
dni register tega sodišča: popravni sklep
zaradi spremembe naslova sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5555680
Sedež: Pot na Rakovo jelšo 41, 1000

LJUBLJANA

Rg-3120
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13312 z dne 19. 2.
2001 pri subjektu vpisa TEPO trgovsko
podjetje, d.o.o. Trzin sedež: Vegova 13,
1234 MENGEŠ-TRZIN vpisanem pod vlož-
no št. 1/23550/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, skraj-
šane firme, sedeža, osnovnega kapitala, de-
ležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5787858
Firma: TEPO, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEPO, d.o.o.
Sedež: Vegova 13, 1236 TRZIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODLOGAR GORAZD, Ve-

gova ulica 13, 1234 TRZIN vložek:
1.050.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 6. 1993; TEKAVEC SREČKO, Erjavčeva
4, 1000 LJUBLJANA vložek: 1.050.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PODLOGAR GORAZD, Vegova ulica
13, 1234 TRZIN, imenovanje: 2. 10. 2000,
Zastopa brez omejitev..

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 2. 10. 2000.

Rg-3204
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15540 z dne 20. 2.
2001 pri subjektu vpisa ŽITO ŠUMI tovar-
na bonbonov Ljubljana, d.o.o. sedež:
Šmartinska 154, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/07703/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
dejavnosti, zastopnika in sprememba druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5132371
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor TEHOVNIK ROMAN, Zgornja Senica
13, 1215 MEDVODE, imenovanje: 1. 1.
2001.

Dejavnost: 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi, vpis 20. 2. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 21. 2. 2000.

Rg-3418
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03514 z dne 15. 2.
2001 pri subjektu vpisa MATIS CAR pre-

vozi in trgovina d.o.o. Izlake sedež: Izla-
ke 52, 1411 IZLAKE vpisanem pod vložno
št. 1/34218/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: popravni sklep Srg
2958/2001 - zaradi zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1602403
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ROZINA LEOPOLD, Polšina 3, 1222
TROJANE, razrešitev: 4. 1. 2001, Zastopa
brez omejitev.; direktor MAČEK TADEJ, Pol-
šina 3, 1222 TROJANE, imenovanje: 4. 1.
2001, Zastopa brez omejitev..

Rg-3678
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14654 z dne 2. 3.
2001 pri subjektu vpisa HOTEL MEDIJ-
SKE TOPLICE d.o.o., turistično in gostin-
sko podjetje, Izlake sedež: Izlake 1,
1411 IZLAKE vpisanem pod vložno št.
1/30764/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: nadomestni sklep za Srg
10089/2000 - sprememba deležev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 1306049
Osnovni kapital: 640.752.568,00 SIT
Ustanovitelji: A FINING, STORITVE IN

TRGOVINA, D.O.O., Prešernova 1a, 3320
VELENJE vložek: 640.752.568,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 5. 1998.

Dejavnost: 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov, izbris 2. 3. 2001;
5530 Gostinske storitve prehrane, izbris
2. 3. 2001; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov, vpis 2. 3. 2001; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n. “, izbris 2. 3. 2001; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 2. 3. 2001; 9303 Druge storitve za
nego telesa, izbris 2. 3. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 12.05.2000.

Rg-3894
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/00685 z dne 28. 2.
2001 pri subjektu vpisa IMP TOVARNA AR-
MATUR izdelava in servis industrijskih
armatur d.d. sedež: Ljubljanska c. 43,
1295 IVANČNA GORICA vpisanem pod
vložno št. 1/13027/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpis predsednika in
namestnika nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5504821
Člani nadzornega sveta: CELAN BORUT

- PREDSEDNIK, vstop 4. 11. 2000; ZALE-
TELJ MARKO - NAMEST. PRED., vstop
7. 1. 2000.

Rg-3904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/00950 z dne 7. 3.
2001 pri subjektu vpisa TEHNOUNION AS
prodajanje in servisiranje vozil, d.o.o.,
Ljubljana sedež: Celovška 258, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/01993/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
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Matična št.: 5091012
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor SONC MATJAŽ, Količevo 31, 1230
DOMŽALE, razrešitev: 31. 12. 2000; di-
rektor KORDELIČ MATEJ, Černetova 25,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 1. 2001.

Rg-3994
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03310 z dne 8. 3.
2001 pri subjektu vpisa ELROTIPS servis,
proizvodnja in trgovina d.o.o. sedež:
Krožna pot 23 A, 1000 LJUBLJANA vpi-
sanem pod vložno št. 1/06397/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5361028
Dejavnost: 5272 Popravilo električnih

gospodinjskih aparatov, vpis 8. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbe-

ne pogodbe z dne 14. 12. 2000.

Rg-4042
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03727 z dne 27. 2.
2001 pri subjektu vpisa ALUPLEX Podje-
tje za proizvodnjo, trgovino, turizem in
ekonomsko svetovanje, Pod hribom 22,
Ljubljana sedež: Pod hribom 22, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/08393/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me, naslova sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti, uskl. dejavnosti in
sprememba akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5407257
Firma: ALUPLEX proizvodnja, trgovi-

na in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ALUPLEX d.o.o.
Sedež: Celovška 150, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.225.756,49 SIT
Ustanovitelji: JANIČIJEVIČ MIODRAG,

Pod hribom 22, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.544.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
21. 2. 2001; KLARIČ RENATA, Pod hri-
bom 22, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.225.756,49 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 2001.

Dejavnost: 20200 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč, vpis 27. 2. 2001;
20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis
27. 2. 2001; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 27. 2. 2001; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo, vpis 27. 2. 2001; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
vpis 27. 2. 2001; 26120 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla, vpis 27. 2. 2001;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov,
vpis 27. 2. 2001; 28110 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov, vpis
27. 2. 2001; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva, vpis 27. 2. 2001;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 27. 2.
2001; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 27. 2. 2001; 28520
Splošna mehanična dela, vpis 27. 2. 2001;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-

že, vpis 27. 2. 2001; 29220 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav, vpis 27. 2.
2001; 29230 Proizvodnja hladilnih in prez-
račevalnih naprav, razen za gospodinjstva,
vpis 27. 2. 2001; 29240 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n., vpis 27. 2.
2001; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev, vpis 27. 2. 2001; 29520 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev, vpis
27. 2. 2001; 34200 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic
“, vpis 27. 2. 2001; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje, vpis 27. 2. 2001; 35120
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport, vpis 27. 2. 2001; 36120 Proiz-
vodnja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega, vpis 27. 2. 2001;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 27. 2.
2001; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 27. 2. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la, vpis 27. 2. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 27. 2. 2001; 51110 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov, vpis 27. 2. 2001;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 27. 2. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 27. 2. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
27. 2. 2001; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 27. 2.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
27. 2. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 27. 2. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami, vpis 27. 2. 2001; 51230 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi, vpis 27. 2.
2001; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 27. 2. 2001; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 27. 2.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 27. 2. 2001; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 27. 2. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 27. 2.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
27. 2. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 27. 2. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 27. 2. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 27. 2. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 27. 2.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 27. 2. 2001; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 27. 2. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 27. 2. 2001; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 27. 2. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 27. 2. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 27. 2. 2001; 51460 Trgovina

na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis
27. 2. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 27. 2.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 27. 2.
2001; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami, vpis 27. 2. 2001; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
27. 2. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 27. 2. 2001; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 27. 2. 2001; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
27. 2. 2001; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 27. 2. 2001; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo, vpis 27. 2. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
27. 2. 2001; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 27. 2. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 27. 2. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
27. 2. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 27. 2.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 27. 2. 2001; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 27. 2.
2001; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
27. 2. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 27. 2. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 27. 2. 2001;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki, vpis 27. 2. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 27. 2. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
27. 2. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 27. 2. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 27. 2. 2001; 52440 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 27. 2. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 27. 2.
2001; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom, izbris 27. 2. 2001; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, vpis 27. 2.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
27. 2. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 27. 2. 2001; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami, vpis 27. 2. 2001;
52473 Dejavnost papirnic, vpis 27. 2.
2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, izbris 27. 2.
2001; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 27. 2. 2001; 52482 De-
javnost cvetličarn, vpis 27. 2. 2001; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 27. 2. 2001; 52484
Trgovina na drobno s kurivom, vpis 27. 2.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 27. 2. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 27. 2. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
27. 2. 2001; 52500 Trgovina na drobno z
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rabljenim blagom, vpis 27. 2. 2001; 52610
Trgovina na drobno po pošti, vpis 27. 2.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 27. 2. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 27. 2. 2001; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 27. 2. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 27. 2. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 27. 2.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 27. 2. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
27. 2. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
27. 2. 2001; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 27. 2. 2001; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 27. 2. 2001;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 27. 2. 2001;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, izbris 27. 2. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 27. 2. 2001; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 27. 2. 2001;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe,
izbris 27. 2. 2001; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe, vpis 27. 2.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 27. 2. 2001; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 27. 2.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje, vpis 27. 2. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
27. 2. 2001; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 27. 2. 2001; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 27. 2.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 21. 2. 2001.

Rg-4072
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03995 z dne 7. 3.
2001 pri subjektu vpisa MAAR Proizvod-
nja, trgovina, storitve, d.o.o. sedež: Sne-
berska 140 a, 1260 LJUBLJANA-POLJE
vpisanem pod vložno št. 1/14013/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: popravni
sklep srg 15227/2000 - zaradi naslova se-
deža, ustanoviteljev in zastopnice s temile
podatki:

Matična št.: 5539781
Sedež: Sneberska cesta 140a, 1260

LJUBLJANA-POLJE
Ustanovitelji: RESNIK ALENKA, Sneber-

ska cesta 140 a, 1260 LJUBLJANA-POLJE
vložek: 10.849.376,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 10. 1991; RESNIK ALEKSAN-
DER, Sneberska cesta 140 a, 1260 LJUB-
LJANA-POLJE vložek: 10.849.376,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 12. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist RESNIK ALENKA, Sneberska cesta
140 a, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
11. 12. 2000.

Rg-11369
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/08875 z dne 21. 6.
2000 pri subjektu vpisa MEGATRON po-
djetje za marketing, gostinstvo in avdio-
vizualni inženiring, d.o.o. sedež: Podgor-
ska c. 2 A, 1310 RIBNICA vpisanem pod

vložno št. 1/06618/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5372321
Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z

motornimi vozili, vpis 21. 6. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
21. 6. 2000; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 21. 6. 2000;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
21. 6. 2000; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 21. 6. 2000; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
21. 6. 2000; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 21. 6.
2000; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 21. 6.
2000; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 21. 6.
2000; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 21. 6. 2000; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
21. 6. 2000; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 21. 6. 2000; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
21. 6. 2000; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 21. 6. 2000; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
21. 6. 2000; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 21. 6. 2000; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
21. 6. 2000; 51180 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 21. 6. 2000; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 21. 6.
2000; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo, vpis 21. 6. 2000; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 21. 6. 2000; 51230 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi, vpis 21. 6. 2000;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 21. 6. 2000; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 21. 6.
2000; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 21. 6. 2000; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 21. 6. 2000; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 21. 6.
2000; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
21. 6. 2000; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 21. 6. 2000; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 21. 6. 2000;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 21. 6. 2000;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 21. 6.
2000; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 21. 6. 2000; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 21. 6. 2000; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 21. 6. 2000; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 21. 6. 2000; 51440

Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 21. 6. 2000;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 21. 6. 2000; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 21. 6. 2000; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 21. 6. 2000; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 21. 6. 2000;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
21. 6. 2000; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 21. 6.
2000; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 21. 6. 2000; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
21. 6. 2000; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 21. 6. 2000;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 21. 6. 2000; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 21. 6.
2000; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 21. 6. 2000;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 21. 6.
2000; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 21. 6. 2000; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, vpis 21. 6. 2000;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
21. 6. 2000; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 21. 6. 2000; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 21. 6. 2000; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
21. 6. 2000; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 21. 6.
2000; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 21. 6. 2000; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 21. 6.
2000; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
21. 6. 2000; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 21. 6. 2000; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 21. 6. 2000;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki, vpis 21. 6. 2000;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 21. 6. 2000;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
21. 6. 2000; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 21. 6. 2000; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 21. 6. 2000; 52440 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 21. 6. 2000; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 21. 6.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 21. 6. 2000; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 21. 6. 2000;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 21. 6. 2000; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 21. 6. 2000; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
21. 6. 2000; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 21. 6. 2000; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo, vpis 21. 6. 2000;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 21. 6.
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2000; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 21. 6.
2000; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 21. 6. 2000; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
21. 6. 2000; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 21. 6. 2000;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 21. 6. 2000; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 21. 6. 2000; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
21. 6. 2000; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 21. 6. 2000; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
21. 6. 2000; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, vpis 21. 6. 2000;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
21. 6. 2000; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 21. 6. 2000; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
21. 6. 2000; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 21. 6.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 21. 6. 2000; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 21. 6. 2000;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 21. 6. 2000;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 21. 6. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 21. 6. 2000; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 21. 6.
2000; 70310 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, vpis
21. 6. 2000; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
21. 6. 2000; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 21. 6. 2000; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 21. 6.
2000; 71330 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem, vpis 21. 6. 2000;
71402 Dejavnost videotek, vpis 21. 6.
2000; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 21. 6. 2000; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 21. 6.
2000; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 21. 6. 2000; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje, vpis 21. 6.
2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 10. 5. 2000.

Rg-11612
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/10081 z dne 1. 6.
2000 pri subjektu vpisa ABA SHOP trgov-
sko podjetje, d.o.o., Grosuplje sedež: Ve-
liko Mlačevo 7, 1290 GROSUPLJE vpi-
sanem pod vložno št. 1/09497/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: predlog za
začetek stečajnega postopka s temile po-
datki:

Matična št.: 5428530
Razno: Vpiše se predlog za začetek po-

stopka stečajnega postopka, ki ga je pri
tem sodišču pod opr. št. St 144/2000 z
dne 30. 5. 2000, vložil predlagatelj sam.

Rg-15611
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/10279 z dne 3. 10.

2000 pri subjektu vpisa ŠAMAC podjetje
za gradbeništvo d.o.o. sedež: Tržaška
66, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vlož-
no št. 1/33186/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža, usta-
noviteljev, dejavnosti, zastopnikov in akta s
temile podatki:

Matična št.: 1532049
Sedež: Cesta Dolomitskega odreda

10, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: LERONA trgovsko podjetje

d.o.o., Koprska 72, 1000 LJUBLJANA vlo-
žek: 2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 2. 6. 2000; SMILJANIĆ BILJANA,
Kruškovo Polje, ŠAMAC vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 6. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAJC ANDREJ, Tržaška 66, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 2. 6. 2000; direk-
tor SMILJANIĆ BILJANA, Kruškovo Polje,
ŠAMAC, imenovanje: 2. 6. 2000.

Dejavnost: 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah, vpis 3. 10.
2000; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah, vpis 3. 10. 2000;
6023 Drug kopenski potniški promet, vpis
3. 10. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 2. 6. 2000.

Rg-15782
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12185 z dne 10. 10.
2000 pri subjektu vpisa HYDRA & CO. vi-
zualne komunikacije, založba in trgovi-
na d.o.o. sedež: Sostrska 43 C, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/09116/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
sprememba firme skrajšane firme, ustanovi-
teljev, osnovnega kapitala zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427282
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODLIPNIK TOMAŽ, Novo

Polje, Cesta I/11, 1260 LJUBLJANA-PO-
LJE vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 26. 11. 1999; DEŽMAN BO-
RUT, Ulica Iga Grudna 9, 1000 LJUBLJA-
NA vložek: 2.000,00 SIT, odg.s svojim pre-
mož., izstop: 27. 5. 1998; TROP SIMON,
Cesta na Urh 39, 1261 LJUBLJANA-DO-
BRUNJE vložek: 2.100.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 26. 11. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik PODLIPNIK TOMAŽ, Novo Polje, ce-
sta I/11, 1260 LJUBLJANA-POLJE, razre-
šitev: 26. 11. 1999; družbenik DEŽMAN
BORUT, Ulica Iga Grudna 9, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 27. 5. 1998; direktor
TROP SIMON, Cesta na Urh 39, 1261
LJUBLJANA-DOBRUNJE, imenovanje:
26. 11. 1999.

Dejavnost: 2112 Proizvodnja papirja in
kartona, vpis 10. 10. 2000; 2121 Proiz-
vodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže, vpis 10. 10.
2000; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja,
vpis 10. 10. 2000; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja, vpis 10. 10.

2000; 2124 Proizvodnja tapet, vpis 10. 10.
2000; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona, vpis 10. 10. 2000; 2211
Izdajanje knjig, vpis 10. 10. 2000; 2212
Izdajanje časopisov, vpis 10. 10. 2000;
2213 Izdajanje revij in periodike, vpis
10. 10. 2000; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa, vpis 10. 10. 2000;
2215 Drugo založništvo, vpis 10. 10. 2000;
2221 Tiskanje časopisov, vpis 10. 10.
2000; 2222 Drugo tiskarstvo, vpis 10. 10.
2000; 2223 Knjigoveštvo in dodelava, vpis
10. 10. 2000; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov, vpis 10. 10. 2000;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve, vpis 10. 10. 2000; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov, vpis 10. 10. 2000;
2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis
10. 10. 2000; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov, vpis 10. 10. 2000; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike, vpis 10. 10. 2000; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk, vpis 10. 10. 2000; 3161 Proiz-
vodnja druge električne opreme za stroje in
vozila, vpis 10. 10. 2000; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n., vpis
10. 10. 2000; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent, vpis 10. 10. 2000; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav, vpis
10. 10. 2000; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in s,
vpis 10. 10. 2000; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
op, vpis 10. 10. 2000; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
vpis 10. 10. 2000; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač, vpis 10. 10.
2000; 3661 Proizvodnja bižuterije, vpis
10. 10. 2000; 3662 Proizvodnja metel in
krtač, vpis 10. 10. 2000; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n., vpis 10. 10. 2000;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 10. 10. 2000; 4512 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje, vpis 10. 10. 2000;
4521 Splošna gradbena dela, vpis 10. 10.
2000; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela, vpis 10. 10. 2000; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 10. 10. 2000; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda, vpis 10. 10. 2000;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 10. 10. 2000; 4531 Elek-
trične inštalacije, vpis 10. 10. 2000; 4532
Izolacijska dela, vpis 10. 10. 2000; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 10. 10. 2000; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 10. 10. 2000; 4541 Fa-
saderska in štukaterska dela, vpis 10. 10.
2000; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 10. 10. 2000; 4543
Oblaganje tal in sten, vpis 10. 10. 2000;
4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis
10. 10. 2000; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 10. 10. 2000; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
10. 10. 2000; 5010 Trgovina z motornimi
vozili, vpis 10. 10. 2000; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil, vpis 10. 10.
2000; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
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dodatno opremo za motorna vozila, vpis
10. 10. 2000; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo “, vpis 10. 10.
2000; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi, vpis 10. 10. 2000; 5111 Posre-
dništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 10. 10.
2000; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 10. 10.
2000; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 10. 10. 2000;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 10. 10.
2000; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 10. 10.
2000; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
10. 10. 2000; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
10. 10. 2000; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 10. 10. 2000; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 10. 10.
2000; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo, vpis 10. 10. 2000; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 10. 10. 2000; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi, vpis 10. 10. 2000;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
vpis 10. 10. 2000; 5125 Trgovina na de-
belo s surovim tobakom, vpis 10. 10. 2000;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, vpis 10. 10. 2000; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
10. 10. 2000; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 10. 10. 2000;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 10. 10.
2000; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki, vpis 10. 10. 2000; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki, vpis 10. 10. 2000; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami, vpis 10. 10. 2000; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 10. 10. 2000;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
10. 10. 2000; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 10. 10. 2000; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
10. 10. 2000; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 10. 10. 2000; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 10. 10. 2000; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
10. 10. 2000; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 10. 10.
2000; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 10. 10.
2000; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 10. 10. 2000; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, vpis 10. 10.
2000; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje, vpis 10. 10. 2000;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 10. 10. 2000; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki, vpis 10. 10.
2000; 5157 Trgovina na debelo z ostanki

in odpadki, vpis 10. 10. 2000; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
10. 10. 2000; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 10. 10. 2000; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo, vpis 10. 10. 2000; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 10. 10. 2000; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
10. 10. 2000; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 10. 10. 2000; 5170 Druga trgo-
vina na debelo, vpis 10. 10. 2000; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili, vpis 10. 10.
2000; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 10. 10.
2000; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 10. 10. 2000;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 10. 10. 2000; 5223 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 10. 10. 2000; 5224 Trgovina na dro-
bno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki, vpis 10. 10. 2000; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 10. 10. 2000;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki, vpis 10. 10. 2000; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili, vpis 10. 10. 2000; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki, vpis 10. 10. 2000; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 10. 10. 2000;
5242 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
10. 10. 2000; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 10. 10.
2000; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 10. 10. 2000; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 10. 10.
2000; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom, vpis 10. 10. 2000; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami, vpis 10. 10.
2000; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, vpis 10. 10.
2000; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom, vpis 10. 10. 2000; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti, vpis 10. 10.
2000; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 10. 10. 2000; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 10. 10. 2000; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov, vpis 10. 10.
2000; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov, vpis 10. 10. 2000; 5273
Popravilo ur, nakita, vpis 10. 10. 2000;
5274 Druga popravila, d.n., vpis 10. 10.
2000; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov, vpis 10. 10. 2000; 5521 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 10. 10. 2000; 5522 Dejavnost
kampov, vpis 10. 10. 2000; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas, vpis 10. 10. 2000;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov, vpis 10. 10. 2000; 5540 Točenje
pijač in napitkov, vpis 10. 10. 2000; 5551
Dejavnost menz, vpis 10. 10. 2000; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
10. 10. 2000; 6022 Dejavnost taksistov,
vpis 10. 10. 2000; 6023 Drug kopenski

potniški promet, vpis 10. 10. 2000; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 10. 10. 2000;
6311 Prekladanje, vpis 10. 10. 2000;
6312 Skladiščenje, vpis 10. 10. 2000;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 10. 10. 2000; 6521
Finančni zakup (leasing), vpis 10. 10.
2000; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 10. 10.
2000; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 10. 10. 2000; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 10. 10.
2000; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami, vpis
10. 10. 2000; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
10. 10. 2000; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 10. 10. 2000; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 10. 10.
2000; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 10. 10. 2000; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem, vpis 10. 10. 2000; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem, vpis 10. 10. 2000; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem, vpis
10. 10. 2000; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 10. 10.
2000; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 10. 10. 2000; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe, vpis
10. 10. 2000; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah, vpis 10. 10. 2000; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, vpis 10. 10. 2000; 7230 Obdelava
podatkov, vpis 10. 10. 2000; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
10. 10. 2000; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 10. 10. 2000; 7260
Druge računalniške dejavnosti, vpis 10. 10.
2000; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 10. 10. 2000; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje, vpis 10. 10.
2000; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 10. 10. 2000; 7440 Oglaše-
vanje, vpis 10. 10. 2000; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, vpis 10. 10.
2000; 8042 Drugo izobraževanje, vpis
10. 10. 2000; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 10. 10. 2000; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis
10. 10. 2000; 9303 Pogrebna dejavnost,
vpis 10. 10. 2000; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 10. 10. 2000.

Razno: Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.

Rg-4297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03905 z dne 22. 10. 1999, pri subjek-
tu vpisa DAMA ENGINEERING, Procesni
sistemi, d.o.o., Ljubljana-Dobrunje, Ce-
sta II. grupe odredov 25, sedež: Cesta II.
grupe odredov 25, 1261 Ljubljana-Do-
brunje, pod vložno št. 1/20552/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta
o ustanovitvi družbe z dne 6. 7. 1999 s
temile podatki:

Matična št.: 5688701
Osnovni kapital: 2,740.000 SIT
Ustanovitelj: Plut Danko, Ljubljana-Do-

brunje, V češnjico 11, vstop 7. 12. 1992,
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vložek: 2,740.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999: 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (le-
asing); 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

MARIBOR

Rg-10411
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 2000/01696 z dne 6. 7.
2000 pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA-TR-
GOVINA trgovina na debelo, drobno in
storitve d.o.o. sedež: Vetrinjska ulica 22,
2000 MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/04502/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala in
Akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5536499
Osnovni kapital: 68.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVINOTEHNA mednaro-

dno trgovsko podjetje d.d., Mariborska 7,
3000 CELJE vložek: 68.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 8. 1996.

Rg-10797
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s

sklepom Srg št. 2000/03752 z dne 12. 7.
2000 pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA-TR-
GOVINA trgovina na debelo, drobno in
storitve d.o.o. sedež: Vetrinjska ulica 22,
2000 MARIBOR vpisanem pod vložno št.
1/04502/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa predloga za začetek postop-
ka prisilne poravnave s temile podatki:

Matična št.: 5536499
Razno: Dne 12.07.2000 se vpiše pred-

log za začetek postopka prisilne poravnave,
ki je bil vložen pri tem sodišču pod opr.št.
St 66/2000, dne 16.06.2000.

MURSKA SOBOTA

Rg-3430
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 1997/00228 z
dne 15. 2. 2001 pri subjektu vpisa DVOJE-
ZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOV-
CI P.O. KETNYELVU ALTALANOS ISKO-

LA PARTOSFALVA T.F. sedež: PROSE-
NJAKOVCI 97 C, 69207 PROSENJA-
KOVCI vpisanem pod vložno št.
1/00212/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: USKLADITEV Z ZAKONOM O OR-
GANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA, SPREMEMBA IMENA,
USTANOVITELJEV IN DEJAVNOSTI s temi-
le podatki:

Matična št.: 5243289000
Firma: DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA

PROSENJAKOVCI KETNYELVU ALTALA-
NOS ISKOLA PARTOSFALVA

Skrajšana firma: DOŠ PROSENJAKOV-
CI K.A.I. Partosfalva

Sedež: PROSENJAKOVCI 97 C, 9207
PROSENJAKOVCI

Ustanovitelji: OBČINA MURSKA SOBO-
TA, ALIJA KARDOŠA 2, 9000 MURSKA SO-
BOTA vložek: 0,00 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 7. 2. 1997; OBČINA MORAVSKE TO-
PLICE, KRANJČEVA 3, 9226 MORAVSKE
TOPLICE vložek: 0,00 SIT, odgov. do dol.vi-
šine, vstop: 7. 2. 1997; MADŽARSKA SA-
MOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OB-
ČINE M. TOPLICE, PROSENJAKOVCI,
9207 PROSENJAKOVCI vložek: 0,00 SIT,
odgov. do dol.višine, vstop: 7. 2. 1997.

Dejavnost: 55510 Storitve menz, vpis
15. 2. 2001; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje, vpis 15. 2.
2001; 80102 Osnovnošolsko splošno izo-
braževanje, vpis 15. 2. 2001; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 15. 2. 2001;
92610 Obratovanje športnih objektov, vpis
15. 2. 2001.

Razno: Uskalditev z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
vpisana v sodni register dne 15.02.2001.

NOVA GORICA

Rg-3846
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00449 z dne
7. 3. 2001 pri subjektu vpisa EKOKEM tr-
govina in storitve d.o.o. sedež: Vrtojben-
ska cesta 48, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI vpisanem pod vložno št. 1/04073/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: Spre-
memba sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1587471
Sedež: Pod Lazami 44, Vrtojba, 5290

ŠEMPETER PRI GORICI

PTUJ

Rg-3518
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00472 z dne 1. 3.
2001 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ŽETALE sedež: Žetale 4, 2287 ŽETALE
vpisanem pod vložno št. 1/09536/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5968330
Ustanovitelji: OBČINA MAJŠPERK, Maj-

šperk 32 a, 2322 MAJŠPERK vložek: 0,00
SIT, ostalo, izstop: 3. 12. 1999; OBČINA
ŽETALE, Žetale 1, 2287 ŽETALE vložek:
0,00 SIT, odgov. do dol.višine, vstop: 3. 12.
1999.

SLOVENJ GRADEC

Rg-16625
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00158 z
dne 15. 11. 2000 pri subjektu vpisa MO-
DUL projektivno in proizvodno podjetje
d.o.o. sedež: Prešernova 3/b, 2380 SLO-
VENJ GRADEC vpisanem pod vložno št.
1/00934/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova, dejavnosti,
družbene pogodbe in uskladitev s standar-
dno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284864
Sedež: Pohorska 6, 2380 SLOVENJ

GRADEC
Dejavnost: 17400 Proizvodnja tekstil-

nih izdelkov, razen oblačil, vpis 15. 11.
2000; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že, vpis 15. 11. 2000; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis
15. 11. 2000; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume, vpis 15. 11. 2000;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas, vpis 15. 11. 2000;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, vpis 15. 11. 2000; 25230 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbe-
ništvo, vpis 15. 11. 2000; 25240 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
vpis 15. 11. 2000; 28110 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov, vpis
15. 11. 2000; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva, vpis 15. 11.
2000; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin, vpis 15. 11. 2000;
28520 Splošna mehanična dela, vpis
15. 11. 2000; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja, vpis 15. 11. 2000; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja, vpis 15. 11.
2000; 28622 Proizvodnja orodja za stro-
je, vpis 15. 11. 2000; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja, vpis 15. 11. 2000;
28720 Proizvodnja lahke kovinske emba-
laže, vpis 15. 11. 2000; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice, vpis 15. 11. 2000;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti, vpis 15. 11. 2000; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
vpis 15. 11. 2000; 29220 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav, vpis 15. 11.
2000; 29230 Proizvodnja hladilnih in prez-
račevalnih naprav, razen za gospodinjstva,
vpis 15. 11. 2000; 34300 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje, vpis 15. 11. 2000; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač,
vpis 15. 11. 2000; 36610 Proizvodnja bi-
žuterije, vpis 15. 11. 2000; 36630 Proiz-
vodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 15. 11.
2000; 45330 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije, vpis 15. 11. 2000;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
15. 11. 2000; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 15. 11. 2000; 51150 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov, vpis 15. 11. 2000; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, vpis 15. 11. 2000;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
15. 11. 2000; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo, vpis 15. 11. 2000;
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51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
vpis 15. 11. 2000; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 15. 11. 2000; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
15. 11. 2000; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis
15. 11. 2000; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, vpis
15. 11. 2000; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 15. 11. 2000;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 15. 11. 2000; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis
15. 11. 2000; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji, vpis 15. 11. 2000;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 15. 11. 2000; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 15. 11. 2000; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 15. 11. 2000; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
15. 11. 2000; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 15. 11. 2000; 52330 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki, vpis 15. 11. 2000; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom, vpis 15. 11.
2000; 52420 Trgovina na drobno z obla-
čili, vpis 15. 11. 2000; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 15. 11. 2000; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, vpis 15. 11. 2000;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, vpis 15. 11. 2000; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom, vpis
15. 11. 2000; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 15. 11. 2000; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, vpis 15. 11.
2000; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 15. 11. 2000;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 15. 11. 2000; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo,
vpis 15. 11. 2000; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., vpis 15. 11. 2000; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti, vpis 15. 11.
2000; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 15. 11. 2000;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 15. 11. 2000; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 15. 11. 2000; 63110
Prekladanje, vpis 15. 11. 2000; 63120
Skladiščenje, vpis 15. 11. 2000; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, vpis 15. 11. 2000; 74201 0 Ge-
odetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje, vpis 15. 11. 2000; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje,
vpis 15. 11. 2000; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 15. 11. 2000;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 15. 11. 2000; 74820 Paki-
ranje, vpis 15. 11. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 14. 1. 2000.

Razno: Pri dejavnosti pod šifro: 52.488
razen “ z orožjem in strelivom. “

Izbrisi

CELJE

Rg-3634
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/04426 z dne 28. 2.
2001 pod št. vložka 1/05538/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5827795
Firma: PODIT podjetje za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gajstova pot 11, 3230 ŠENT-

JUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 4.994.421,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
PODBREŽNIK ZVONIMIR, Gajstova pot 11,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek:
2.645.549,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 2. 1993; KOPRIVNIK SILVESTER, Soc-
ka 16, 3203 NOVA CERKEV, vložek:
2.348.872,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospo-
darsko družbo. V skladu z določilom druge-
ga odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove druž-
benikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane druž-
be. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 3177/2000 Rg-4307
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba BRODOSPAS KOPER, Podje-

tje za pomorsko-tehnične usluge, druž-
ba z omejeno odgovornostjo Koper, Voj-
kovo nabrežje 38, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/3013/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu druž-
benice z dne 28. 12. 2000.

Edina družbenica delniška družba BRO-
DOSPAS, dioničko društvo za pomorsko-te-
hničku i brodarsku djelatnost, s sedežem v
Splitu, Obala Lazareta št. 1, Republika Hr-
vaška, izjavlja, da družba nima zaposlenih
delavcev, nima neporavnanih zapadlih ob-
veznosti oziroma je poplačala vse doseda-

nje obveznosti, da je uredila vsa razmerja s
tretjimi, da prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po poplačilu vseh obveznosti ter njene-
ga izbrisa iz sodnega registra, se preostala
denarna sredstva na žiro računu družbe pre-
nesejo edini družbenici. V primeru, da de-
narna sredstva za poplačilo vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe na žiro računu
ne bodo zadoščala, se edina družbenica
obvezuje solidarno kriti obveznosti družbe,
za kar jamči z vsem svojim premoženjem.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 4. 2001

Srg 3104/2000 Rg-4308

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

družba ZOFA, gradbeništvo, trgovina,
posredništvo in gostinska dejavnost,
d.o.o., Podvozna 1, Lucija, Portorož, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5848/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenikov z dne 12. 12. 2000.

Družbenika Dušan Djukanovič, stanujoč
v Ljubljani, Ulica bratov Učakar 86 in Zvon-
ko Kovšča, stanujoč v Luciji, Kogojeva 23,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba nima zaposlenega nobe-
nega delavca, torej so urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be, za kar odgovarjata solidarno z vsem svo-
jim premoženjem.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe razdeli med obstoječa in registrira-
na družbenika, in sicer sorazmerno z njuni-
ma poslovnima deležema, torej gre vsake-
mu 50% premoženja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 4. 2001

Srg 1271/99 Rg-408483

Družba KOMBE, trgovina, svetovanje
in proizvodnja, d.o.o., Semedela 27/b,
6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4446/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 30. 6. 1999.

Družbenik Jadran Prodan, Semedela
27/b, Koper, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 1999
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KRŠKO

Srg 82/95 Rg-4300
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log LADO, trgovina, proizvodnja in storitve
Senovo, d.o.o., Trg rudarjev 4, Senovo, za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe LADO, trgo-
vina, proizvodnja in storitve Senovo, d.o.o.,
Trg rudarjev 4, Senovo, objavlja sklep:

družba LADO, trgovina, proizvodnja in
storitve Senovo, d.o.o., Trg rudarjev 4,
Senovo, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ljubi Vladislav, Trg ru-
darjev 4, Senovo, Šušterič Vid, Ul. senov-
skih borcev NOB 4, Senovo in Varžič Justi-
na, Razvanjska 72, Hoče, z ustanovitvenim
kapitalom 123.500 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 123.500
SIT prenese v celoti na Ljubi Vladislava, Šu-
terič Vida in Varžič Justino.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 6. 1996

Srg 1619/94 Rg-4301
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog PINOKS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Krško, Cankarjeva 3a, za preneha-
nje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe PINOKS, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Krško, Cankarjeva 3a,
objavlja sklep:

družba PINOKS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Krško, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Povše Ivan, Cankarjeva
3a, Krško, z ustanovitvenim kapitalom
106.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 106.000
SIT prenese v celoti na Povše Ivana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 7. 1995

Srg 409/97 Rg-4439
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče na predlog BRODOMERKUR,
d.d., Split, Republika Hrvaška in Milorada

Ačimića, Ulica Lea Rukavine 10, Zagreb,
Republika Hrvaška, za vpis prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra na podlagi določila 398. čle-
na zakona o gospodarskih družbah ter 25.
in 38. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register, dne 9. 2.
2000 po uradni dolžnosti sklenilo:

BRODOMERKUR, trgovina in storitve,
izvoz-uvoz, d.o.o., Brežice, Trg izgnan-
cev 2, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela BRODOMER-
KUR, d.d., Split, Poljička cesta 35, Split,
Republika Hrvaška in Ačimić Milorad, Ulica
Lea Rukavine 10, Zagreb, Republika Hrva-
ška.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 2. 2000

Srg 84/98 Rg-4440
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče na predlog VEGA, s.p.a., Ve-
nezia – Mestre, Calle del Sale 33, Italija, za
vpis prenehanja po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra na podlagi določi-
la 398. člena zakona o gospodarskih druž-
bah ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni regi-
ster, dne 28. 9. 1998 po uradni dolžnosti
sklenilo:

CAMELOT, trgovina, marketing in tu-
rizem, d.o.o., Stari grad 5, Krško, se iz-
briše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel VEGA, s.p.a.,
Venezia – Mestre, Calle del Sale 33, Italija.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 9. 1998

Srg 605/99 Rg-4441
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log Šušterič Vida, Ulice Senovskih borcev
NOB 4, Senovo, za prenehanje po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe VBA, Storitveno podjetje Senovo,
d.o.o., Ulica Senovskih borcev NOB 4, Se-
novo, objavlja sklep:

družba VBA, Storitveno podjetje Se-
novo, d.o.o., Ulica Senovskih borcev
NOB 4, Senovo, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Šušterič Vid, Ulica Senov-
skih borcev NOB 4, Senovo, z ustanovitve-
nim kapitalom 106.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 106.000
SIT prenese v celoti na Šušterič Vida.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 9. 1999

Srg 2000/00476 Rg-4443
Okrožno sodišče v Krškem je v registr-

ski zadevi zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo:

Subjekt vpisa: LESOPREM, inženiring,
oprema in posredništvo, d.o.o.

Sedež: 8258 Kapele, Župelevec 7a
Matična št.: 5363845
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzameta Zor-
čič Janko, izstopil 27. 2. 1990 in Zorčič
Ljudmila, ki je izstopila 21. 12. 1995.

Omenjeni subjekt, ki je vpisan pod vlož-
no št. 1/00949/00, se izbriše iz sodnega
registra.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
8 dni od vročitve sklepa o izbrisu, ki se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 12. 2000

LJUBLJANA

Srg 4644/2001 Rg-4309
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

odvetnika Simona Jegliča iz Ljubljane, Ja-
dranska 18, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe PERMA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 13, objavlja
sklep:

družba PERMA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 13, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 21. 3. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z zaposlenimi de-
lavci.

Ustanovitelj je Perc Matjaž, Robova ulica
6, Vir, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
1,508.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Perc Matjaža.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001

Srg 3954/2001 Rg-4410
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog predlagatelja za prenehanje
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po skrajšanem postopku družbe STRATOS
LOGIC, podjetje za računalniški inženiring,
izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, s sedežem Stari trg št. 2, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Gregor Hieng iz Ljub-
ljane, objavlja sklep:

družba STRATOS LOGIC, podjetje za
računalniški inženiring, izobraževanje in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/17200/00, s sedežem Stari trg št. 2,
Ljubljana, preneha po sklepu skupščine z
dne 27. 2. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ciril Ulčar, Tesovnikova
ulica 100, Ljubljana in Stratos Logic, podje-
tje za računalniški inženiring, izobraževanje
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Stari trg št.
2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
16,274.000 SIT.

Ustanovitelj Ulčar Ciril prevzame obvez-
nost plačila vseh morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe, za kar odgovarja z vsem
premoženjem.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na Ulčar Cirila.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2001

Srg 9581/99 Rg-10176

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog SINDY GABER in PECELI,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.n.o. Mo-
ravče, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra druž-
be CINDY GABER in PECELI, d.n.o., Mo-
ravče, objavlja sklep:

CINDY GABER IN PECELI, proizvod-
nja, storitve in trgovina d.n.o., Moravče,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 4. 8. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gamer Simon, Klanska
ulica 1, Medvode in Peceli Anita, Goričica
pri Moravčah 16, Moravče, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje
družbe prenese na družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2000

NOVA GORICA

Rg-3020
Družba DOPIKA, Ekonomske storitve,

d.o.o., s sedežem v Novi Gorici, Prvomaj-
ska št. 37, ki je vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vložka
1/3515/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine družbe z dne
30. 12. 1999.

Ustanoviteljice so Kante Nadja, Žigoni
132, Renče, Gradnik Magdalena, Cankar-
jeva 20, Nova Gorica in Pelicon Nensi, Gre-
gorčičeva 31, Dornberk, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelji-
cam.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljic v enem letu po objavi izbrisa druž-
be iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 12. 1999

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Balaj Sadik, Cesta v mestni log 28, Ljub-
ljana, štampiljko oglate oblike z vsebino:
SADIK BALAJ s.p., Zidrastvo in Fasaderst-
vo, Zbašnikova 26, Ljubljana. gni-54738

Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljublja-
na, Wolfova 1, 1000 Ljubljana, preklicuje
štampiljko z naslednjo vsebino: Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana 6.
Ob-48743

KRAČUN d.o.o., Slomškova ulica 6,
Loče pri Poljčanah, štampiljko z vsebino:
KRAČUN d.o.o., Slomškova 6, 3215
LOČE, Tel./fax:063/763-143, GSM:041/
649-175, št. 2. gnf-55016

MERKUR trgovina in storitve, d.d., Ce-
sta na Okroglo 7, Naklo, štampiljko pravo-
kotne oblike z vsebino: MERKUR, trgovina
in storitve, d.d., 4202 Naklo, Cesta na Ok-
roglo 7, 288. gnq-54780

Priglasitveni list

Brate Tatjana, Zgornje Koseze 19, Mo-
ravče, obrtno dovoljenje, št. 051728/
4025/01-16/1999, izdano dne 17. 5.
1999. gnd-54893

Briški Cirman Primož, Medno 15, Ljub-
ljana-Šentvid, odločbo o obrtnem dovolje-

nju, št. 032557/0030/00-37/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995. gno-55082

Ferfolja Majda, XXX. divizije 8, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-1306/95, izdan dne 15. 11. 1995.
gny-54926

Jelenič Drago, Ulica Marjana Kozina 32,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0951-94, matična št. 5445315, iz-
dan dne 3. 10. 1994. gny-54947

Kekec Anton, Nova vas 42, Markovci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 045132/
002700-52/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnp-54956

Komljenović Anica, Gunduličeva 18, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5106/97, izdan dne 12. 5. 1997.
gnj-54912

Okorn Jože s.p., Velika Račna 21, Gro-
suplje, obrtno dovoljenje, št. 052193/
1622/00-19/1997 - reprezentativno, izda-
no dne 28. 5. 1997. gnt-54677

Okretič Vojko, Rozmanova 11, Koper -
Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 016053/0590/00-23/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnd-54647

Per Marjan, Detelova 8, Moravče, prig-
lasitveni list, opravilna št. 06-1884/96, iz-
dan dne 3. 5. 1996. gnh-55039

Pibernik Jože s.p., Hočka ulica 13, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4832/95, izdan dne 15. 10. 1996.
gnh-55014

Rušiti Ekrem, Kolodvorska 3, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0231/
94, izdan dne 29. 6. 1994. gnu-54801

Saletinger Jurij, Sladki vrh 60/d, Sladki
Vrh, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
066169/0649/01-75/1996, izdana dne
9. 1. 1997. gnw-54824

Verhovšek Majda s.p., Loče 74/e, Loče
pri Poljčanah, priglasitveni list, opravilna št.
51-0682/95, mat. št. 5243382, izdan dne
1. 10. 1995 pri DURS, Davčni urad Celje,
izpostava Slovenske Konjice. gno-54857

Volavšek Anton, Trg komandanta Stane-
ta 6 VII-62, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 40-0974/95, izdan dne 1. 6. 1995.
gnt-54802

Živčec Josip s.p., Limbuška cesta 78,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064/
1968/94. gnp-54781

Potne listine

Abramović Drago, Vojkova 19, Idrija, po-
tni list, št. BA 182290. gnt-54952

Aleksić Milan, Meža 154/b, Dravograd,
potni list, št. BA 808891, izdala UE Dravog-
rad. gnj-54862

Andrić Nikola, Ul. Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 66169, izdala UE Nova Gorica.
gnf-54966

Arnuš Tadeja, Gorišnica 120, Gorišnica,
potni list, št. BA 566999. gne-54617

Ban Vida, Zdole 58, Krško, potni list, št.
AA 396671, izdala UE Krško. gnc-54644

Bavdaž Marija, Lazna 13, Trnovo pri Go-
rici, maloobmejno prepustnico, št. AI
105645, izdala UE Nova Gorica.
gni-54963
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Bedenik Janja, Cesta 8. avgusta 14,
Ptuj, potni list, št. AA 614814. gnw-54974

Berčan Peter, Selo pri Pancah 6, Ljub-
ljana-Dobrunje, potni list, št. BA 414494,
izdala UE Ljubljana. gnk-54636

Berdajs Alenka, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 62165, izdala
UE Ljubljana. gni-54688

Bizjak Franko, Višnje 23, Col, potni list,
št. AA 910428, izdala UE Ajdovščina.
gne-54967

Blažič Jože, Planina pod Golico 2/a, Je-
senice, potni list, št. BA 744655, izdala UE
Jesenice. gny-54972

Bolčina Helena, Dekani 277, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 60562,
izdala UE Koper. gnd-54968

Božič Goran, Snebersko nabrežje 2, Lju-
bljana, potni list, št. BA 289980, izdala UE
Ljubljana. gnj-55037

Bračič Jože, Sveti Jernej 30, Loče pri
Poljčanah, potni list, št. BA 275121, izdala
UE Slovenske Knjice. gnd-54843

Brkić Edis, Zaloška cesta 230/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 662442, izdala UE
Ljubljana. gnu-55101

Brnjak Snježana, Lucija, Fazanska ulica
6, Portorož - Portorose, potni list, št. BA
914864, izdala UE Piran. gne-54842

Cafuta Gašper, Dobovičnikova 14, Vrh-
nika, potni list, št. BA 804294, izdala UE
Vrhnika. gnu-54826

Curk Franc, Sretena Mladinoviča 10,
Niš, potni list, št. BA 214039. gnb-54895

Drinić Vid, Planina 1, Kranj, potni list, št.
BA 493816. gnb-54720

Erman Dina, Neheimer Str. 6, D-13507
Berlin, potni list, št. BA 618772.
gns-54882

Filipovič Renata, Gorenjska cesta 47,
Ribnica, potni list, št. BA 439468.
gny-55076

Fon Ines, Cankarjeva 56, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20308,
izdala UE Nova Gorica. gnf-54841

Furlan Anita, Globočnikova ulica 2, Po-
stojna, potni list, št. AA 272808, izdala UE
Postojna. gnr-54729

Germšek Miran, Kidričeva ulica 2, Ljuto-
mer, potni list, št. AA 525660, izdala UE
Ljutomer. gnr-54654

Gnamuš Miroslav, Zabreznica 44/č, Ži-
rovnica, potni list, št. BA 986390, izdala UE
Jesenice. gnz-54696

Golob Tomaž, Šimkova 18, Maribor, po-
tni list, št. BA 927595. gnb-54820

Goršeg Egon, Efenkova 37, Celje, potni
list, št. BA 388108. gnd-54718

Gregorec Mladen, Zavrč 8, Zavrč, potni
list, št. AA 360287. gnn-54633

Gregorič Ivan, Cankarjeva ulica 48, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
19719, izdala UE Nova Gorica. gnr-54779

Grubar Nataša, Hlebčeva ulica 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 89051, izdala UE
Ljubljana. gnx-54873

Gruden Ivan, Scopolijeva 18/b, Ljublja-
na, potni list, št. AA 244864, izdala UE
Ljubljana. gnw-54999

Grum Tilen, Vrhovci, Cesta IV/6, Ljublja-
na, potni list, št. CA 32095, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-54936

Hus Terezija, Ulica Tončke Čečeve 7,
Šentjur, potni list, št. AA 185082, izdala UE
Šentrjur pri Celju. gnf-55041

Ibraković Mina, Heroja Šlandra 25, Ma-
ribor, potni list, št. AA 65413. gnz-54946

Imširović Ejub, Ulica Vena Pilona 5, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 761409.
gnt-54681

Indihar Štemberger Mojca, Riharjeva 34,
Ljubljana, potni list, št. AA 588239, izdala
UE Ljubljana. gnw-54699

Janjić Sanja, Kanižarica 38/a, Črnome-
lj, potni list, št. AA 552155. gnz-54821

Jurajevčič Stanko, Rosalnice 47, Metli-
ka, potni list, št. AA 585025. gnu-55051

Kadić Nisveta, Gotska ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 301907, izdala UE Ljublja-
na. gny-55047

Kičin Kristina, Slovenski Javornik, Cesta
Borisa Kidriča 27, Jesenice, potni list, št. BA
100778, izdala UE Jesenice. gnb-54945

Kidrič Primož, Rožna ulica 4, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. BA 194419, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnz-54971

Kocjan Branko, Padna 58, Sečovlje -
Sicciole, maloobmejno prepustnico, št. AI
149821, izdala UE Piran. gnj-54962

Kodrič Vlasta, Ulica heroja Verdnika 1,
Jesenice, potni list, št. AA 786313, izdala
UE Jesenice. gng-55040

Kofol Olga, Ulica 25. maja 21, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42767, izdala UE Nova Gorica. gnp-54656

Končan Rok, Cesta 24. junija 33, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 528, izdala UE Ljub-
ljana. gne-54792

Kopčič Evgen, Ptujska 29/d, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. BA 733382.
gnd-54818

Košir Peter, Kranjska cesta 25, Radov-
ljica, potni list, št. BA 955493. gnp-54881

Kovačević Ana, Beleharjeva c. 9, Šen-
čur, potni list, št. AA 798776, izdala UE
Kranj. gno-54657

Kovačič Anamarija, Jeranova ulica 1/d,
Ljubljana, potni list, št. BA 950545, izdala
UE Ljubljana. gns-54703

Kovačič Vasja Edmond, Ulica tolminske-
ga punta 11, Tolmin, potni list, št. AA
14631, izdala UE Tolmin. gnu-54701

Kragelj Sandi, Ul. Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 120619, izdala UE Nova Gorica.
gnh-54964

Kranjc Bojan, Goropeke 16, Žiri, potni
list, št. AA 5440, izdala UE Škofja Loka.
gnr-55079

Krešić Ana, Dol pri Borovnici 29, Borov-
nica, potni list, št. BA 990064, izdala UE
Vrhnika. gnt-55002

Krešić Nada, Dol pri Borovnici 29, Boro-
vnica, potni list, št. BA 141787, izdala UE
Vrhnika. gns-55003

Krgović Ema, Veluškova 7, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
115020, izdala UE Koper. gnq-54880

Krgović Slavoljub, Veluškova 7, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 1989, izdala UE Koper. gnr-54879

Kristavčnik Dejan, Iršičeva ulica 14, Ce-
lje, potni list, št. BA 388093. gno-55057

Kučinić Vlado, Jakčeva 23, Ljubljana,
potni list, št. BA 331491, izdala UE Ljublja-
na. gny-55097

Kukavica Zehida, Jenkova cesta 11, Ve-
lenje, potni list, št. BA 465696. gnz-55046

Lazarević Jasmina, Goričane 71, Med-
vode, potni list, št. AA 877311. gnm-55084

Lazić Momčilo, Maistrova ulica 2, Breži-
ce, potni list, št. AA 560407, izdala UE
Brežice. gnu-54951

Lenardič Ana, Uica II. prekomorske bri-
gade 23/a, Koper - Capodistria, potni list,
št. AA 513873. gnx-55056

Lenardič Ivan, Ulica II. prekomorske bri-
gade 23/a, Koper - Capodistria, potni list,
št. AA 513194. gnu-54651

Lipić Duško, Kolodvorska 9, Trbovlje,
potni list, št. BA 831868. gnp-55081

Lipovšek Stanislava, Gimnazijska 15, Tr-
bovlje, potni list, št. BA 407410. gni-55063

Markišič Sandi, Tončka Dežmana 6, Kra-
nj, potni list, št. BA 801448. gnk-54811

Mateković Jurij, Vinogradniška 14, Met-
lika, potni list, št. BA 201432. gnr-54954

Mihevc Lovro, Cankarjeva cesta 11, Lo-
gatec, potni list, št. BA 428323.
gnv-54775

Močnik Tomaž, Hladnikova ulica 48, Kri-
že, potni list, št. BA 869112, izdala UE
Tržič. gny-54722

Molk Alojzij, Tovarniška cesta 12/I, Lo-
gatec, potni list, št. AA 10733, izdala UE
Logatec. gnp-54635

Negro Sašo, Pivška ulica 2, Postojna,
potni list, št. BA 049053, izdala UE Postoj-
na. gnb-54670

Oblak Janez, Šentjošt nad Horjulom 52,
Horjul, potni list, št. BA 814915, izdala UE
Ljubljana. gnx-55073

Okugić Danijela, Vilfanova ulica 10, Por-
torož - Portorose, potni list, št. BA 578792,
izdala UE Piran. gnm-54709

Ovsenjak Marta, Mlajtinci 1/a, Morav-
ske Toplice, potni list, št. AA 995335, izda-
la UE Murska Sobota. gnw-54674

Pečar Miran, Kampel 104, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
31064, izdala UE Koper. gnd-54768

Pečnik Jožica, Male Lašče 15, Velike
Lašče, potni list, št. AA 463747, izdala UE
Ljubljana. gne-55071

Perko Roman, Ravne 17, Tržič, potni
list, št. BA 902974. gnn-54783

Petek Jolanda, Ulica borcev 6, Maribor,
potni list, št. AA 322631. gnd-54672

Petkoš Andrej, Rečiška 8, Bled, potni
list, št. AA 831687. gnx-54773

Petrič Dragica, Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, potni list, št. BA 744514, izdala
UE Jesenice. gnd-54822

Pivar Aleš, Melinci 25, Beltinci, potni list,
št. CA 21900, izdala UE Murska Sobota.
gny-55022

Podkrajšek Bojan, Bevkova 7, Žalec, po-
tni list, št. BA 085916. gng-54865

Potočnik Terezija, Dobja vas 150, Rav-
ne na Koroškem, potni list, št. AA 740816,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnq-54655

Prevodnik Breda, Zminec 5, Škofja Loka,
potni list, št. BA 951553. gnr-54854

Radin Miran, Topolovec 17, Gračišče,
potni list, št. AA 484944. gnt-54652

Ravnikar Damir, Staneta Rozmana 5,
Kranj, potni list, št. BA 677565. gnr-54804

Repić Ivan, Dol pri Borovnici 29, Borov-
nica, potni list, št. BA 990063, izdala UE
Vrhnika. gnr-55004

Rozman Jože, Hraše 24, Smlednik, pot-
ni list, št. AA 713595, izdala UE Ljubljana.
gnn-54858

Savarin Ajda, Gregoričeva 38, Kranj, po-
tni list, št. BA 935434. gni-55038
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Stanišić Marko, Cankarjeva 7, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 697919, izdala
UE Slovenj Gradec. gns-54653

Šantelj Irena, Cesta v Staro vas 1, Po-
stojna, potni list, št. AA 803052, izdala UE
Postojna. gnu-54776

Šeško Boštjan, Pongrac 166, Griže, po-
tni list, št. BA 352509. gnv-54850

Šmitran Milisav, Vrtna 1, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 912439, izdala UE
Koper. gnq-55055

Šoško Martin, Bizeljska cesta 11, Breži-
ce, potni list, št. AA 418938, izdala UE
Brežice. gnk-54661

Štefančič Jože, Trebinjska ulica 12, Lju-
bljana, potni list, št. BA 972790, izdala UE
Ljubljana. gnd-54668

Šućur Krsten, Cesta na Lenivec 24, Se-
žana, potni list, št. AA 167498. gno-54907

Šuligoj Tanja, Škapinova ulica 14, Celje,
potni list, št. BA 629738, izdala UE Celje.
gnb-54870

Talavanić Ivan, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, potni list, št. BA 290353, izdala UE
Ljubljana. gnc-54669

Tomšič Eva Simona, Puciharjeva 23,
Škofljica, potni list, št. AA 446858, izdala
UE Ljubljana. gnw-54624

Uva Beatrice, Lendavska ulica 37/b, Mu-
rska Sobota, potni list, št. AA 850065, izda-
la UE Murska Sobota. gnv-54625

Vesel Tjaša, Podgornikova ulica 5, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 145376. gng-54794

Vogrinec Boris, Vojkova ulica 6, Postoj-
na, potni list, št. AA 857008, izdala UE
Maribor. gnc-54969

Vorih Čuden Barbara Aleksandra, Bali-
narska pot 11, Ljubljana, potni list, št. BA
948760, izdala UE Ljubljana. gnm-54984

Vorih Drago, Balinarska pot 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 161594, izdala UE
Ljubljana. gnl-54985

Zabret Metka, Bobovek 2/a, Kranj, pot-
ni list, št. AA 219065. gnx-54973

Zgonik Miran, Boletova ulica 35, Ljublja-
na, potni list, št. AA 319332, izdala UE
Ljubljana. gnk-54886

Žagar Boris, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 765810, izdala UE Ljublja-
na. gnj-54937

Žgeč Renata, Zabovci 14, Markovci, po-
tni list, št. BA 862547. gng-54840

Žunkovič Andreja, Moškanjci 122, Go-
rišnica, potni list, št. AA 438797.
gnr-54904

Osebne izkaznice

Adrović Alen, Zikova ulica 5, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 505201. gnu-54901

Anderlič Aleksander, Stari trg 14, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
209933. gnu-54626

Avguštin Stanislav, Podturn 30, Dole-
njske Toplice, osebno izkaznico, št.
762817. gnd-54643

Balja Alen, Veliki Obrež 46/a, Dobova,
osebno izkaznico, št. 240417. gng-54965

Bečan Vinko, Seničica 10, Medvode,
osebno izkaznico, št. 171236. gns-54978

Belčevski Sašo, Brilejeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 360577. gni-54988

Berdajs Tomaž, Cesta komandanta Sta-
neta 12, Litija, osebno izkaznico, št.
135656. gnv-55050

Berden Andreja, Ljubljanska 7, Borovni-
ca, osebno izkaznico, št. 308734.
gng-55065

Blatnjak Brankica, Ljubljanska cesta 30,
Postojna, osebno izkaznico, št. 235264.
gnc-54944

Bordonček Mark, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 264248.
gnv-54825

Božič Tjaša, Gozd 29, Col, osebno izka-
znico, št. 622019. gnf-54645

Bratović Danijel, Rozmanova ulica 24/
h, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
61476. gnf-54641

Budeš Gregor, Voljčeva cesta 2, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 8884. gno-55032

Cokan Martin, Dobrova 25, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 452060. gnb-54845

Čepon Bojan, Masarykova 19, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 630737.
gnn-54658

Čerpič Špela, Kolajbova 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 406886. gnr-54754

Čuš Dušan, Koželjskega ulica 5, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 292808.
gne-54942

Daneu Maša, Partizanska cesta 66, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 61066.
gns-54728

Dedić Ekrem, Nusdorferjeva 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 783580. gnf-54770

Dodič Jožef, Obrov 2, Obrov, osebno
izkaznico, št. 27202. gnt-54852

Dolgov Katica, Zelena ulica 2, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 67452.
gnm-54959

Dolinar Samo, Sora 34, Medvode, ose-
bno izkaznico, št. 228658. gnp-54731

Đurić Dušica, Zdravkova ulica 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 226838.
gni-55013

Ferbežar Borut, Donova cesta 2, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 204446.
gnp-54756

Filipović Nenad, Metelkova 7/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 471859.
gnb-54995

Forte Mihael, Dermastijeva 9, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 315091. gnh-54664

Fras Maksimiljan, Kosovelova 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 497724.
gnw-54849

Gerbec Matjaž, Ig 145, Ig, osebno izka-
znico, št. 485484. gnd-55068

Gornjak Desanka, Grablovičeva 24, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 73791.
gnc-54594

Grahić Emir, Regentova ulica 8, Anka-
ran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
167008. gnx-54848

Gregor Alojzij, Troblje 5, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 32480.
gnn-54683

Horvat Štefan, Krčevina pri Vurbergu 88/
a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 492545.
gne-54846

Hribernik Dragica, Praproče 8, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 268727.
gnr-54829

Imširović Ejub, Ulica Vena Pilona 5, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
155340. gnv-54679

Ivanović Željko, Bistra 14, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 37518. gnd-55093

Ivanšek Maja, Ižanska cesta 233, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 201736.
gnh-54789

Jagodic Benjamin, Zlato Polje 3/c, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 114356.
gni-54863

Jakovac Rudolf, Bratov Učakar 134, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 205986.
gnk-54836

Janež Anton, Babno polje 50/a, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 201886.
gne-54767

Janić Ranko, Sketova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 416148. gnv-55075

Janša Andrej, Ul. heroja Marinclja 18,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 367508.
gng-55090

Joger Ivan, Medija 5, Izlake, osebno iz-
kaznico, št. 284822. gny-54830

Jordan Slobodanka, Knezov Štradon 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 638051.
gnn-54833

Kaučič Stanislav, Pohorska cesta 21, Mi-
slinja, osebno izkaznico, št. 538637.
gnm-54684

Kidrič Ivan, Tekačeva 62/a, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 785894.
gnw-54949

Koron Zoran, Stjenkova ulica 17, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
155102. gnw-54649

Kosta Maja, Vošnjakova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 733808. gnm-54634

Koštomaj Boštjan, Pucova ulica 1, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 239129.
gnw-54678

Kovačič Anamarija, Jeranova ulica 1/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 305287.
gnr-54704

Kralj Kornelija, Koresova ulica 10, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 125856.
gnt-54627

Kramberger Majda, Kocenova 6, Roga-
tec, osebno izkaznico, št. 407222.
gnd-54943

Kranfogel Ksenija, Zg. Senarska 71,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 659893. gnj-54637

Krišto Džoni, Zelena pot 23, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 218322.
gnj-54687

Ledinek Silva, Markovičeva 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 541858. gne-54717

Lipovšek Stanislava, Gimnazijska 15, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 331937.
gnh-55064

Mašera Štefanija, Tržišče 15, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 374535.
gne-54817

Mlakar Štefan, Ul. Matije Blejca 18, Ka-
mnik, osebno izkaznico, št. 527743.
gnj-55087

Mlinarič Darko, Cesta Kozjanskega od-
reda 6, Senovo, osebno izkaznico, št.
223707. gnc-55044

Mohar Roman, Hudi vrh 14, Nova Vas,
osebno izkaznico, št. 283707. gng-54740

Murko Marija, Gunduličeva ulica 20, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 94899.
gnl-55010

Novinšek Rok, Župančičeva 14, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 139170.
gng-54665
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Partalo Dušanka, Opekarska 8, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 321362.
gnx-54648

Pečnik Renata, Nova vas 35, Markovci,
osebno izkaznico, št. 792309. gns-54953

Pišek Helena, Sestrže 91, Majšperk,
osebno izkaznico, št. 413383. gnq-54680

Planinc Maksimiljan, Ptujska gora 87,
Ptujska Gora, osebno izkaznico, št.
717790. gnm-55059

Podkrižnik Alenka, Črna vas 90, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 702709.
gnb-55070

Pogačnik Matevž, Tovarniška 24, Les-
ce, osebno izkaznico, št. 448463.
gny-54772

Povrženić Franjo, Iga Grudna 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 437220.
gno-54832

Prašnikar Ivana, Gortanov trg 1, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 48747.
gnt-55052

Predovnik Anica, Log 18, Hrastnik, ose-
bno izkaznico, št. 495674. gnk-54961

Pungartnik Matilda, Markovičeva ulica
17, Maribor, osebno izkaznico, št. 330690.
gnj-55012

Rajšter Boris, Ul. Frankolovskih žrtev 88,
Celje, osebno izkaznico, št. 290752.
gns-54878

Rakovec Ivan, Bašelj 17, Preddvor, ose-
bno izkaznico, št. 772282. gny-54847

Ramovš Manca, Dunajska 271, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 413550.
gnf-55066

Rozman Marjanca, Koroška cesta 28,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 376371.
gnz-54721

Salmič Bojan, Lamutova ulica 40, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 140137.
gno-54932

Strašek Antonija, Rečica 107, Rečica
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 548574.
gnk-55036

Studen France, Obrije 23/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 502014. gnx-55098

Suhoveršnik Angela, Šmarca, Radome-
ljska 18, Kamnik, osebno izkaznico, št.
646793. gnd-54593

Šalamun Franc, Ciril Metodov drevored
11, Ptuj, osebno izkaznico, št. 246670.
gnw-54778

Šetina Angela, Frankopanska 24, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 495087.
gnl-54860

Škerlj Silvan, Streliška pot 8, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 717161.
gnc-54769

Šmitran Milisav, Vrtna 1, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 68567.
gnr-55054

Štrukelj Ana, Ulica Josipine Turnograj-
ske 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
400892. gny-54997

Štuhec Elizabeta, Tbilisijska 46, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 172524.
gnn-54758

Švagelj Jurij, IX. korpus 52, Piran - Pira-
no, osebno izkaznico, št. 7866. gnc-54844

Švegelj Miro, Dolga vas, Remihova ulica
22, Kočevje, osebno izkaznico, št. 424900.
gnl-54885

Tetičkovič Alojzija, Celovška cesta 72,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 97410.
gnq-54705

Uljančič Andrej, Strma pot 12, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 151294.
gnz-54646

Varašanec Jožica, Podpeška 204, Brez-
ovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
263208. gnu-54601

Vidic Anton, Lepodvorska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 217468. gnr-54629

Vodlan Margareta, Goriška cesta 40, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 749490.
gng-55015

Vrbančič Franc, Prvenci 6/a, Markov-
ci, osebno izkaznico, št. 700268.
gnl-54960

Vrhovnik Gašper, Cesta Ceneta Štuparja
40, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
218762. gnf-54791

Winkler Kuret Lučka, Spodnje Gameljne
90, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 342302. gnc-54744

Zustovič Polonca, Pot na Fužine 39, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 236173.
gnc-54619

Zver Ana, Lipa 136, Beltinci, osebno iz-
kaznico, št. 204073. gnn-54958

Vozniška dovoljenja

Abramović Mato, Miklošičeva ulica 1/d,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1172269, reg. št. 32187, izdala UE
Domžale. gnh-54989

Adrović Alen, Zikova ulica 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17870, izdala UE Kamnik. gnv-54900

Alegro Stanko, Gunte 9, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
5684, izdala UE Krško. gnh-54618

Beljkaš Jelena, Ul. Tuga Vidmarja 4, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155367, reg. št. 43482, izdala UE Kranj.
gnt-55077

Bizjak Matej, Florjanska 40/a, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1389686, reg. št. 12228. gni-54663

Blatnik Anton, Polom 1/a, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8820, iz-
dala UE Kočevje. gni-54638

Botič Hasan, Emilia Driolia 3, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEFG, št.
7050, izdala UE Izola. gnf-54616

Burja Anton, Stegne 3/a, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
85132, reg. št. 487, izdala UE Domžale.
gnp-54706

Capuder Bogdan, Sp. Prapreče 1, Lu-
kovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1429102, reg. št. 27736, izdala UE Dom-
žale. gny-54851

Cimperman Niko, Rašica 70, Velike La-
šče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
322311, reg. št. 145066. gny-54872

Cizera Gabrijel, Planina 26, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1280398, reg. št. 14110, izdala UE Ajdov-
ščina. gnf-54970

Čampa Franc, Šolska 20, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2668.
gnu-54751

Čampa Tatjana, Turjaško naselje 11, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9160, izdala UE Kočevje. gnt-54777

Čebron Boštjan, Brje 63, Dobravlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 784694,
reg. št. 14455, izdala UE Ajdovščina.
gne-54642

Čebron Srečko, Dantejeva 37, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1168, izdala UE Izola. gnr-54929

Črnigoj Polonca, Lokavška cesta 6, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1157086, reg. št. 15325, izdala UE
Ajdovščina. gnk-54911

Čuš Dušan, Koželjskega ulica 5, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1422991, reg. št. 24569, izdala UE Vele-
nje. gnw-54903

Djaković Dragiša, Cesta 1. maja 69, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1468844, reg. št. 54067, izdala UE Kranj.
gnv-54750

Dodič Jožef, Obrov 2, Obrov, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1460, izdala
UE Sežana. gnm-54809

Dolinar Dražen, Ulica 21. oktobra 19/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 1098, izdala UE Črnomelj.
gnh-54939

Dolinar Samo, Sora 34, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 565640,
reg. št. 192895, izdala UE Ljubljana.
gnn-54733

Dragar Štefan, Preska nad Kostrevnico
7, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1115428, izdala UE Litija.
gnh-54889

Drobne Mija, Krašnja 80, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700222,
reg. št. 1114, izdala UE Domžale.
gnc-55019

Faganel Marta, Trnovski pristan 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893201, reg. št. 72940, izdala UE Ljublja-
na. gnc-54819

Gašparič Zvonko, Gornji Ključarovci 14,
Sveti Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9147, izdala UE Ormož. gnn-54808

Gjura Milan, Melikova ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
241743, reg. št. 67557, izdala UE Ljublja-
na. gnn-54708

Gorenjak Andreja, Ljubljanska 58, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
376318, reg. št. 2179. gnv-55000

Goršič Urban, Gorenje Polje 18, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36001,
izdala UE Novo mesto. gni-54813

Grgorinič Damir, Visoko 7/e, Visoko, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33178,
reg. št. 30808, izdala UE Kranj. gno-54732

Guček Damjan, Zagrad 108, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 41572.
gnm-54784

Gulič Egon, Pliskovica 75, Dutovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 5700,
izdala UE Sežana. gnh-54639

Habinc Martin, Velnarjeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
734514, reg. št. 97575, izdala UE Ljublja-
na. gnx-54948

Horvat Edita, Koželjskega 5, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 339737,
reg. št. 22565, izdala UE Velenje.
gne-55042

Hot Suad, Belokriška 50/a, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12864, izdala UE Piran. gnt-54602
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Hrastar Franc, Zloganje 15, Škocjan, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15054,
izdala UE Novo mesto. gns-54603

Hribar Franc, Aškerčeva ulica 11, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 1025, izdala UE Kamnik.
gnw-55024

Humar Miroslav, Grajska 33, Kanal, voz-
niško dovoljenje. gnh-54839

Ilešič Tomaž, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 40539, reg. št. 181550, izdala UE
Ljubljana. gnf-54691

Imširović Ejub, Ulica Vena Pilona 5, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCE, št. 40045, izdala UE Koper.
gng-54790

Ivančič Vladimir, Ul. Nika Šturma 2, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14416, izdala UE Sežana. gnk-55011

Ivanović Dušan, Rudarska cesta 16/a,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 622333, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnj-54887

Ivanović Željko, Bistra 14, Borovnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10500, izdala UE Vrhnika. gne-55092

Ivanšek Maja, Ižanska cesta 233, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488628, reg. št. 244390, izdala UE Ljub-
ljana. gni-54788

Jagodic Benjamin, Zlato polje 8/c, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
137289, reg. št. 40052, izdala UE Kranj.
gnw-54749

Jakšič Blanka, Log 28/b, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6354, izdala
UE Hrastnik. gnl-54610

Jambriško Tatjana, Delavska ulica 9, Se-
novo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16634, izdala UE Brežice. gnv-54725

Jamnik Marko, Porentova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010457, reg. št. 205275, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-54831

Jančar Boštjan, Rožna dolina, Cesta VI/
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 971068, reg. št. 173381, izda-
la UE Ljubljana. gnx-55048

Jančič Luka, Trdinova 3, Škofja vas, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1485176, reg. št. 43421. gnq-54659

Jeram Anton, Podlanišče 22, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
224267, reg. št. 2269, izdala UE Idrija.
gnf-54866

Jesih Rizman Melita, Šalek 91, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
183123, reg. št. 20827, izdala UE Vele-
nje. gnc-54869

Juvan Mihajlović Tatjana, Vregova ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814773, reg. št. 143587, izdala UE
Ljubljana. gnq-55080

Kačič Klavdija, Kidričeva 27, Laško, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24887, iz-
dala UE Velenje. gnf-54941

Kajfež Stanko, Neubergerjeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631113, reg. št. 87040, izdala UE
Ljubljana. gnc-54994

Karner Marko, Legen 100, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15750, izdala UE Slovenj Gradec.
gno-54607

Kaučevič Mateja, Pobrežje 66/a, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 40258, izdala UE Ptuj. gnm-54734

Kavčič Dušan, Pod griči 59, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 24036,
izdala UE Škofja Loka. gne-55067

Kavčič Matejka, Pečnik 9, Spodnja Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
224263, reg. št. 7519, izdala UE Idrija.
gnj-54787

Kepic Maja, Šentvid pri Lukovici 26, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1229188, reg. št. 33026, izdala UE Dom-
žale. gnl-54835

Kerec Černeka Lilijana, Ulica Metoda Mi-
kuža 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1243466, reg. št. 216442, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-54591

Klajnščak Stanko, Murščak 43, Raden-
ci, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BFGH, št. 7590, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnl-54810

Knez Janez, Mestenje 10, Podplat, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9396,
izdala UE Šentjur. gnk-55061

Kokol Jože, Štoki 31, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. ABCDFGH, št. 7887, izdala
UE Ptuj. gnm-54609

Kolar Anton, Brdinje 6, Ravne na Koro-
škem, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. BCEFGH, reg. št. 7619, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnl-54910

Končan Maja, Pržanjska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011685, reg. št. 114070, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-54859

Kovačič Anamarija, Jeranova ulica 1/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371000, reg. št. 171134, izdala UE
Ljubljana. gnt-54702

Kovačič Milan, Jezero 100, Preserje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
999359, reg. št. 125867, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-54837

Kovše Anton, Paka 46, Vitanje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13465, izdala UE
Slovenske Konjice. gnv-54600

Kračun Sabina, Rove 17, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39865.
gnl-54785

Krajnc Jože, Drožanjska cesta 55, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1337651, reg. št. 2114. gno-54782

Lampič Marko, Cesta španskih borcev
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, št. S 320910, reg. št. 128594, izdala
UE Ljubljana. gnl-54935

Lendero Damijan, Ulica Željka Tonija 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 929977, reg. št. 200199, izdala UE Lju-
bljana. gne-54892

Lesjak Petra, Kmečka pot 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1339050, reg. št.
46225. gnn-54908

Madalu Aleks, Zabretova ulica 15/e, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065224, reg. št. 210022, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-54979

Mandelj Novak Jožica, Groharjeva ulica
8, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21918, izdala UE Kamnik.
gnf-54891

Marinković Radmila, Leška cesta 1, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13306,
izdala UE Ravne na Koroškem. gng-54615

Marinković Radmila, Leška cesta 1, Me-
žica, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 38/2001.
gnv-54800

Mikulin Marko, Medana 60, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, št. 43641, izda-
la UE Nova Gorica. gnq-54805

Mirnik Anita, Leskovec 22, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46389.
gnq-55005

Mlakar Štefan, Ul. Matije Blejca 18, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1229491, reg. št. 12801, izdala UE Kam-
nik. gni-55088

Mlinarič Darko, Cesta Kozjanskega od-
reda 6, Senovo, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 14695. gnd-55043

Mlinšek Andrej, Milčinskega ulica 11,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
677625, reg. št. 16349, izdala UE Vele-
nje. gni-54713

Mohar Roman, Hudi vrh 14, Nova Vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
4539, izdala UE Cerknica. gnf-54741

Motaln Brigita, Urh 11, Zgornja Ložni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19506, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-54812

Murgelj Ivan, Slomškova 68, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 2862.
gnp-54606

Muženič Esperija, Potok 20, Pobegi, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, št. 5081.
gnr-54604

Oblak Polona, Ulica Nika Šturma 10, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17027, izdala UE Sežana. gni-54613

Obretan Bogdana, Ludranski vrh 6, Črna
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12761, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnb-54920

Pavič Jože, Gavce 62, Šmartno ob Paki,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
744079, reg. št. 15010, izdala UE Vele-
nje. gnp-54906

Perme Koželj Samo, Zbilje 4/h, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970926, reg. št. 93710, izdala UE Ljublja-
na. gng-54690

Podkrižnik Alenka, Črna vas 90, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
295968, reg. št. 149097, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-55069

Podlesek Koloman, Kocljeva 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
11639. gng-54915

Pompe Marko, Na otoku 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
28760. gnq-54630

Potočnik Karel, Garibaldijeva 5, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26025. gnu-54605

Požun Marko, Podvrh 8, Sevnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1309433,
reg. št. 11630. gnx-54727

Prezelj Aleš, Savlje 36/b, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 930723,
reg. št. 137878, izdala UE Ljubljana.
gnv-55025

Primožič Rok, Partizanska 16, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, reg. št. 23607.
gnx-54998

Rakuš Alojz, Kraigherjeva 29, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
14323, izdala UE Ptuj. gnx-54723
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Rožac Bojan, Ulica Zvonimira Miloša 4,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 4665, izdala UE Izola.
gns-54803

Sabranović Dijana, Brodarjev trg 14, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372018, reg. št. 236085, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-54752

Salmič Bojan, Lamutova ulica 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969671, reg. št. 135546, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-54931

Samec Petra, Topniška ulica 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1372081, reg. št. 236137, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-54686

Sapor Matej, Jamova cesta 50, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105709, reg. št. 181759, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-54827

Sarajaš Beno, Zelena 1, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 34535.
gnh-54814

Sečki Toni, Skaletova 11, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, reg. št. 44979.
gnp-54631

Senjak Marijan, Milje 51, Visoko, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BFGH,
št. S 599956, reg. št. 8512, izdala UE
Kranj. gne-55017

Simić Branko, Dol pri Ljubljani 27/f, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1370261, reg. št. 232357, izda-
la UE Ljubljana. gni-54763

Sisan Ana, Clevelandska ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184793, reg. št. 184948, izdala UE Ljub-
ljana. gne-54592

Sitar Aleš, Lancova vas 49, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
39821, izdala UE Ptuj. gnt-54927

Sitar Petra, Arclin 61, Škofja vas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 34935.
gnt-54977

Slabe Anže, Verd, Kačurjeva cesta 1,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14380, izdala UE Vrhnika. gnk-55086

Smogavec Simona, Turiška vas na Po-
horju 5/b, Zgornja Ložnica, vozniško dovo-
ljenje, kat. G, št. 19883, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. gnp-54806

Starc Savo, Badovinčeva ulica 20, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
1143922, izdala UE Laško. gns-54628

Starčevič Tanja, Sallaumines 9/a, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11890, izdala UE Trbovlje. gnp-54685

Studen France, Obrije 23/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
185599, reg. št. 23813, izdala UE Ljublja-
na. gnw-55099

Šinkovec Luka, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1194579, reg. št. 48842, izdala UE Kranj.
gnd-55018

Škapin Rugelj Marjeta, Detelova ulica
17, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 555148, reg. št. 19113, izda-
la UE Domžale. gnn-55058

Šolar Bernarda, Ljubno 70, Podnart, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 529599,
reg. št. 22100, izdala UE Radovljica.
gng-54990

Švegelj Miro, Dolga vas, Remihova ulica
22, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

reg. št. 12252, izdala UE Kočevje.
gnm-54884

Tabernik Primož, Podboršt pri Komendi
19/d, Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 14421, izdala UE Kamnik.
gnj-55062

Tavčar Tanja, Hrastova 3, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 492218,
reg. št. 19110. gnk-54611

Topolnik Robert, Boračeva 8, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
7346, izdala UE Gornja Radgona.
gno-54707

Trafela Danijel, Pobrežje 138, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
37268, izdala UE Ptuj. gnn-54608

Tratar Vlado, Kajuhova ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928324, reg. št. 159571, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-55026

Tratnik Bojan, Koroška cesta 11, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4452,
izdala UE Radlje ob Dravi. gng-54940

Trček Ludvik, Soška ulica 62, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
285465, reg. št. 88457, izdala UE Ljublja-
na. gnv-55100

Ukmar Ivan, Ponikve 54, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2053,
izdala UE Sežana. gno-55007

Umek Jožefa, Puhova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265455, reg. št. 101845, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-54748

Valadžija Stevan, Beblerjev trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388357, reg. št. 93700, izdala UE Ljublja-
na. gno-54757

Verdev Tomaž, Cankarjeva ulica 2, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14566, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-54614

Vidic Romana, Šolska ulica 5, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804317, reg. št. 23444, izdala UE Kranj.
gnz-55096

Vidović Aleksandra, Gasilska cesta 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482429, reg. št. 194314, izdala UE
Ljubljana. gno-54632

Winkler Kuret Lučka, Spodnje Gameljne
90, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 616055, reg. št. 25728,
izdala UE Nova Gorica. gnd-54743

Zavrl Tina, Ob Ljubljanici 112, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 4/2001. gnu-54930

Zlobec Gruša, Kraška ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243723, reg. št. 222924, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-54991

Zorman Alenka, Klemenova ulica 186,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 166153, reg. št. 218211, izdala UE
Ljubljana. gnj-54762

Zupan Katarina, Koroška cesta 20, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155396, reg. št. 48076, izdala UE Kranj.
gnn-54933

Zupanc Jadro, Mahovnik 34, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
9797, izdala UE Kočevje. gnr-55029

Žemva Drago, Sp. Gorje 233, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
724619, reg. št. 10215. gnj-54612

Žigante Blaž, Jurčičeva 1, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15397,
izdala UE Brežice. gnv-54975

Žnidarič Aleš, Tavčarjeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91483, reg. št. 164748, izdala UE Ljublja-
na. gnv-54700

Zavarovalne police

Assistance Coris, d.o.o., Ulica bratov
Babnik 10, Ljubljana, preklicuje police s
številkami: 0027579, 0027580, 0027581,
0027582, 0027583, 0027584, 0027585,
0088644, 0088646, 0088680, 0092252,
0092253, 0092256, 0092261, 0092268,
0093751, 0093752, 0093770, 0093773,
0093776, 0093795, 0093796, 0101201,
0101204, 0101220, 0101300, 0102408,
0102410, 0106169, 0106170, 0106171,
0106172, 0106192, 0106193, 0114489,
0114490, 0114495, 0114496, 0114497,
0122052, 0125172. Ob-48836

Davidović Stojan, Dežmanova 14, Kranj,
zavarovalno polico, št. 765052, izdala za-
varovalnica Tilia. gno-54957

Đukelič Vesna, Tuga Vidmarja 2, Kranj,
zavarovalno polico, št. 645174, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnw-54724

Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, zavarovalno polico, št. 371867,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnv-54925

Gruden Rajko, Moste 68, Komenda, za-
varovalno polico, št. 295709 in 35101, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnp-54856

Jarc Aleksander, Podmilščakova ulica
14, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
784578, izdala zavarovalnica Tilia.
gnw-54899

Jelovšek Gregor, Drenov grič 78, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 799185, izdala
zavarovalnica Tilia. gnk-54761

Jeršič Andrej, Glinška ulica 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101411964, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-54698

Jurko Damjan, Lopatnik del 5, Velenje,
zavarovalno polico, št. 229980, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnc-54919

Korelec Anton, Nagodetova ulica 6, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 0168021, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gny-54897

Kukolli Ida, Tomšičeva ulica 35, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 296717,
izdala zavarovalnica Slovenica. gni-54913

Marekovič Milan, Delakova 40, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101331248,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-54875

Pintar Boris, Vošče 5, Jesenice, zavaro-
valno polico, št. 727166, izdala zavarova-
lnica Tilia. gnz-54771

Primc Zvonko, Dergomaška 36, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101365634, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnm-54759

Rajković Koren Marija, Cankarjeva 30,
Radovljica, zavarovalno polico, št. 355357,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-54745

Škorja Margarita, Pod Bellevujem 29,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
372058, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnw-54924
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Tratar Vlado, Kajuhova ulica 30, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101333316, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-55027

Vatovec Andrej, Jadranska cesta 18, An-
karan - Ankarano, zavarovalno polico, št.
832416. gnx-54923

Žerko Uroš, Potoška vas 48, Zagorje ob
Savi, zavarovalno polico, št. 759051, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnk-54736

Spričevala

Andrejc Adrijana, Kajuhova 12, Šoštanj,
spričevalo PTT tehnične šole Ljubljana, iz-
dano leta 1993/94 in 1994/95.
gnu-54976

Baškovec Majdič Ema, Ljubljanska 31,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1992, izdano na
ime Majdič Ema. gns-55028

Brulc Andrej, Jakominova 9, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste, izdano leta 1991.
gnl-55085

Cikron Tomi, Krožna cesta 4, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole v Kopru,
izdano leta 1996. gnu-54876

Copek Gregor, Hrastje 117, Kranj, in-
deks, št. 320072, izdala Naravoslovna teh-
nična fakulteta v Ljubljani. gnc-54877

Čepon Matija, Horjul 33, Horjul, indeks,
št. 71000184, izdala Biotehnična fakulteta
v Ljubljani. gnn-54983

Črnič Darko, Štula 17, Ljubljana, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1988. gnn-54883

Dornik Matevž, Kidričeva 55, Mengeš,
spričevalo Kmetijske in gospodinjske šole
Šentjur. gnz-54746

Drobnič Danica, Nazorjeva ulica 12, Lju-
bljana, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije
pedagoške smeri v Ljubljanil, izdano na ime
Jamnik Danica. gnd-54693

Džananović Ramo, Gornji Teslič, Teslič,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gra-
dbene šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gni-54742

Đogić Semira, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnj-54987

Đulić Ismet, Vojkova 17, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1982. gnq-54855

Đurđa Polunić, Rönnbergagatan 40, Vä-
steras, Švedska, spričevalo 3. letnika in di-
plomo Srednje gostinske in turistične šole
Izola, izdano leta 1979, izdano na ime Gru-
ber Đurđa. gnu-54909

Filipič Monika, Dobračevska 73, Žiri, di-
plomo št. 803/KS-89. gnf-54716

Frelih Marija, Litostrojska cesta 34, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Kranju, izdano leta 1958,
izdano na ime Šmid Marija. gnk-54640

Gorišek Kristina, Seča 113, Portorož -
Portorose, indeks, izdala Srednja ekonom-
ska in družboslovna šola Koper leto izdaje

1985, na ime Poljanšek Kristina.
gny-54797

Grižon Patricija, Sergaši 20, Šmarje, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Koper. gny-54922

Gubenšek Alenka, Dol-Suha 15, Mozir-
je, indeks, št. 27004134, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko. gnn-55083

Halilović Alma, Njegoševa 6, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 3. razreda OŠ Jožeta
Potrča. gnh-55089

Horvat Ludvik, Dankovci 21/a, Mačkov-
ci, zaključno spričevalo Avtomehanične šole
v Murski Soboti, izdano leta 1973.
gnq-54730

Ivančič Bojana, Rjava cesta 31/a, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Poklicne frizer-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1982, izda-
no na ime Koleša Bojana. gnk-54711

Jamšek Tina, Liparjeva cesta 5, Men-
geš, indeks, št. 20950422, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnd-54868

Jerič Nevenka, Tihaboj 34, Litija, spriče-
valo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 1996. gnz-54796

Jezdimirović Saša, Gubčeva 20, Breži-
ce, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpiti SŠ Krško, št. 509/97.
gnb-55020

Jurca Simon, Veliki otok 25/a, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za do-
pisno izobraževanje Univerzum v Ljubljani,
št. 230/ST, izdano 30. 6. 1995. gnj-54712

Kač Sašo, Kasaze 108, Petrovče, inde-
ks, št. 22036980, izdala Fakulteta za špo-
rt. gnb-54620

Kahriman Amra, Njegoševa 6/d, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Vodmat,
izdano leta 2000. gnm-54838

Klemenčič Urša, Prečna pot 6, Grosup-
lje, obvestilo o uspehu v prvem ocenjeva-
lnem obdobju 1. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2000. gne-54992

Klepec Andrej, Papeži 1, Kočevje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinar-
ske in usnjarske šole v Domžalah, št. 11/
93, izdano leta 1993. gnz-54621

Kogovšek Renata, Šentjane 20, Porto-
rož - Portorose, spričevalo 3. letnika Sred-
nje zdravstvene šole na Jesenicah, izdano
leta 1978. gnh-54714

Kos Ivan, Rojska 4, Domžale, diplomo
Srednje šole za elektrenergetiko Ljubljana,
št. EN-78, izdana leta 1984. gnu-54676

Krhin Ajda, Gorjanska cesta 4, Kosta-
njevica na Krki, spričevalo 3. letnika Sred-
nje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2000. gni-54938

Kuhar Milojka, Ložnica 19/a, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje pedagoške
šole v Celju. gnz-54671

Kulović Selim, Milana Majcna 15, Rade-
če, spričevalo Poklicne šole za voznike, št.
II/88, izdano leta 1981. gni-54888

Kutnar Franc, Vrtnarija 10/b, Vrhnika,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil Ljubljana-Ježica, izdano leta 1975.
gnd-54993

Lepen Branko, Dvor 8, Ljubljana-Šent-
vid, spričevalo o zaključnem izpitu Industrij-
ske šole Litostroj, izdano leta 1968.
gng-54815

Mraz Ida, Kovinarska 12, Štore, spriče-
valo 1. in 2. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1971 in 1973. gnx-54798

Mujagić Armin, Stari trg 2, Ljubljana, sp-
ričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc.
gnm-54834

Novak Renato, Pot Draga Jakopiča 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehanične šole v Ljubljani, izda-
no leta 1980. gnp-55006

Omerzelj Magda, Veluščkova 4, Izola -
Isola, indeks, št. 29011272 - duplikat, iz-
dala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
gnv-54950

Ošina Andrejka, Ob potoku 17, Brežice,
indeks, št. 21015130, izdala FDV v Ljublja-
ni. gnz-54896

Penava Erika, Slomškova 7/a, Sloven-
ske Konjice, spričevalo Srednje šole za trg.
dejavnost Celje, izdano leta 1987 do 1989.
gnb-54795

Peterle Tatjana, Tkalska ulica 41, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne
fotografske šole v Ljubljani. gng-55094

Piano Gašper, Kajuhova ulica 9, Celje,
maturitetno spričevalo I. gimnazije v Celju,
izdano leta 2000. gnl-54660

Preglau Tina, Črneče 122, Dravograd,
indeks, št. 18000012, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnh-54689

Pusar Peter, Ulica Janka Puclja 4, Kranj,
spričevalo 4. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole, izdano leta 2000. gnx-54673

Ravnihar Urška, Zgornja Luša 2, Selca,
spričevalo 3. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj, izdano leta 2000.
gns-54753

Ristovska Vesna, Dutovlje 34, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol, fotografska smer, izdano leta
1980/81, izdano na ime Borčič Vesna.
gnl-55035

Rolih Andrej, Liparjeva cesta 18, Men-
geš, spričevalo o končani OŠ Milana Šušte-
ršiča v Ljubljani. gnc-54823

Rozman Aida, Kokrica, Betonova ulica
1, Kranj, spričevalo 3. letnika in diplomo
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1980, izdano na ime Samardžić Aida.
gns-54828

Sivec Ivana, Mala Slevica 30, Velike La-
šče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1981,
izdano na ime Troha Ivana. gns-55078

Sivka Natalija, Arnače 19, Velenje, spri-
čevalo 3. letnika PTŠSD - poklic gospodinja
oskrbnica. gne-54867

Strauss Robert Fredi, Stojnci 135/c,
Markovci, spričevalo o končani OŠ Markov-
ci. gnd-54918

Šentjurc Mitja, Šmarjeta 12, Rimske To-
plice, spričevalo - obvestilo o uspehu Sred-
nje kmetijske živilske šole Celje, izdano leta
1987. gnn-55008

Štok Mirjana, Velike Lašče 138, Velike
Lašče, spričevalo 1. letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1980, izdano na ime Babič
Mirjana. gnx-55023

Šunjević Dragana, Matjaževa ulica 5, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1998/99. gnf-54766

Šušlec Boštjan, Neradnovci 21, Petrov-
ci, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠTŠ v
Murski Soboti. gny-54747

Švab Elvis, Polzela 143/l, Polzela, za-
ključno spričevalo Šolskega centra v Vele-
nju, izdano leta 2000. gnl-55060
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Vidmar Franci, Šentvid pri Stični 123/d,
Šentvid pri Stični, spričevalo 3. letnika Cen-
tra strokovnih šol, izdano leta 1982/83.
gnx-54623

Vinkler Marko, Glinškova ploščad 5, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljnai - avtoelektričar, izdano
leta 1993. gnz-54996

Vrečar Nuška, Podmolnik, Mareška pot
38, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje gradbene in ekonomskem
šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in 1996.
gng-54765

Zelko Mojca, Polana 31, Puconci, spri-
čevalo Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota, izdano leta 1999/2000.
gnf-54916

Zorko Renato, Sela pri Dobovi 95, Do-
bova, spričevalo 3. letnika Srednje šole te-
hnično naravoslovne usmeritve Novo me-
sto, izdano leta 1981. gnw-54599

Žižek Denis, Ižakovci 53, Beltinci, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Murska Sobota,
izdano leta 1998 in 1999. gnx-54598

Žvegler Andrejka, Ul. Dušana Kvedra 26,
Šentjur, zaključno spričevalo, št. 457, SK-
SMŠ Štore. gnc-54719

Ostali preklici

ATLAS EXPRESS d.o.o., Obala 55, Por-
torož - Portorose, licenco, št. 0002201/5,
za vozilo Citroen z reg. št. KP 40-11A.
gnr-55033

Babič Jože, Gračišče 34/a, Gračišče,
potrdilo za opravljanje obrti kot postranski
poklic iz stroke livarstvo s poslovnimi pro-
stori v Gračišču 34/a, št. 313-186/87 z
dne 24. 6. 1987. gnb-54774

Balažic Klavdija, Hotiza 142, Lendava -
Lendva, delovno knjižico, ser. št. A 463234.
gnj-54662

Bek Ivica, Ruške čete 2/a, Ruše, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 32957. gnv-54675

Bera Oliver, Polanškova 21, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-54894

Bilić Majda, Gorazdova ulica 17, Ljublja-
na, servisno knjižico, št. šasije TMBE-
GF614V7558011, za osebni avtomobil
Škoda Felicia. gnb-55095

Bokan Doroteja, Sveti Jurij 31, Rogašo-
vci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 0300328. gnm-55009

Brajlih Sonja, Klenik 39, Pivka, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0180904. gnj-54737

Carnelutti Jan, Maistrova ul. 14, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. za brez-
plačno vožnjo, št. 1150, izdano od UE Lju-
bljana, izpostava Center dne 17. 12. 1997.
gnw-55074

CD-COM RECORDS d.o.o., Cesta v go-
rice 8, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 0088479.
gnz-55021

Cedilnik Iza, Gunceljska cesta 16, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 01000234,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gny-55072

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO
IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM, Cen-
ter 144, Črna na Koroškem, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1008316 za vozilo Volkswagen transporter
2,4 D, št. šasije WV2ZZZ70ZWH149044.
gnl-54710

Cesar Bogdan, Bukovci 25, Markovci,
delovno knjižico. gnp-54735

Čebular Robert, Tenetiše 57, Golnik, de-
lovno knjižico. gnf-54666

Čeh Marko, Pot k Savi 32, Ljubljana,
servisno knjižico za avtomobil, št šasije TM-
BPB16Y4X3043092 - Škoda fabia.
gny-54697

Čepeljnik Mihael, Medenska 2, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 15081, izdala
FDV v Ljubljani. gnv-54650

Dizdarević Arif, Pržanjska 12/c, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnl-54760

Dragar Štefan, Preska nad Kostrevnico
7, Šmartno pri Litiji, delovno knjižico.
gnh-54764

Gašperič Adela, Emilio Drioli 6, Izola -
Isola, delovno knjižico. gns-54928

Grgič Ivo, Gaberje pri Soteski 5, Straža,
delovno knjižico, izdala UE Novo mesto.
gnb-54595

Horvat Franja, Vrazova 12, Murska So-
bota, delovno knjižico, ser. št. 282268, iz-
dala UE Murska Sobota. gnh-54914

Jančar Bojan, Raičeva ulica 72, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-153/99.
gne-54692

Janša Andrej, Ul. heroja Marinclja 18,
Kočevje, študentsko izkaznico, št.
19327025, izdala Ekonmska fakulteta v Lju-
bljani. gnf-55091

Jurkovič Simon, Albrehtova ulica 34,
Škofljica, študentsko izkaznico, št.
20960110, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gno-54682

Kralj Darja, Dobrunjska cesta 28/b, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnp-55031

Kuhar Robert, Trdkova 52, Kuzma, de-
lovno knjižico, reg. št. 11173, ser. št.
889312, izdala UE Murska Sobota.
gnu-55001

Lampret Zdenka, Luterje 10/c, Ponikva,
delovno knjižico, reg. št. 5941, ser. št.
108833, izdana 1. 9. 1975. gng-54715

Lepen Branko, Dvor 8, Ljubljana-Šent-
vid, delovno knjižico. gnf-54816

Ložar Vladimir, Kovaška cesta 29/b, Zre-
če, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1154289. gnk-54861

Mikuletič Eva, Trebinjska 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20950167, izdala
Pravna Fakulteta. gno-54982

Mirtič Uroš, Kolodvorska ulica 8, Men-
geš, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-03044-00/94.
gnp-54981

Mirtič Uroš, Kolodvorska ulica 8, Men-
geš, vpisni list za čoln, št. 02/03-4870/
97, izdano leta 1997. gnq-54980

Molan Ivan, Zdole 29/a, Krško, delovno
knjižico, reg. št. 14141, izdana v Krškem.
gnk-54786

Mrak Gašper, Verd 34, Vrhnika, štude-
ntsko izkaznico, št. 25005713, izdala Fa-
kulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gns-55053

Novak Aleš, Prepuž 20, Zgornja Ložni-
ca, certifikat , št. 011996 - za prevoz neva-
rnih snovi, izdan leta 2000. gne-54917

Nur Amina, Miklošičeva ulica 17, Dom-
žale, delovno knjižico. gny-54622

Osredkar Dejan, Smledniška cesta 89,
Kranj, vpisni list za čoln, št. 01/03-636/
88-2000. gnq-54755

Petrovič Janez, Prečna pot 2/a, Ptuj,
delovno knjižico. gnq-54905

Pilih Zlatko, Šegova 121, Novo mesto,
delovno knjižico, reg. št. 24607, ser. št.
263987, izdana leta 1980 v Novem mestu.
gnw-54799

Podjed Jože, Velesovo 2, Cerklje na Go-
renjskem, delovno knjižico. gne-54667

Rapuš Peter, Steletova 6, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnm-54934

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaz-
nico št. 0303324. Ob-48644

Ristovska Vesna, Dutovlje 34, Dutovlje,
delavsko knjižico, reg. št. 7696, ser. št.
26536, datum 2. 11. 1984. gnm-55034

Rotar Janez, Podsmreka 10, Dobrova,
potrdilo za prevoz nevarnega blaga, ADR
certifikat št. 9227. gng-54890

Saletinger Jurij, Sladki vrh 60d, 2214
Sladki vrh, preklicuje odločbe obrtnega do-
voljenja št. 066169/0649/01-75/1996 z
dne 9. 1. 1997. Vpis v obrtni register pod
številko 066169. Ob-48760

Selimi Nafi, Snežniška 3, Pivka, delovno
knjižico. gnb-54695

Selimi Zulkadri, Radohovska pot 1, Piv-
ka, delovno knjižico. gnc-54694

Slejko Elvis, Gradnikove brigade 4, Nova
Gorica, izjavo o ustreznosti posamično pre-
gledanega vozila, št. B 0062087, za vozilo
Opel Vectra. gnb-55049

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE,
d.d. TRŽIČ, Blejska cesta 8, Tržič, overjeno
kopijo licence št. 12/3, z dne 5. 5. 1997
za vozilo TAM 80T35, reg. št. KR Z5-536.
gnq-55030

Stopinšek Matjaž, Razgor 16, Vojnik, do-
voljenje za prevoz nevarnih snovi, ADR izpit
št. 13377. gnw-54874

Šanca Rudolf, Domanjševci 104, Križe-
vci, delovno knjižico. gnu-54726

Šilec Tadeja, Stranje 23/a, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št.
19321758, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnk-54986

Šuligoj Tanja, Škapinova ulica 14, Celje,
študentsko izkaznico, št. 30011262, izdala
FKKT. gnz-54871

Šušak Mirko, Pivška 6, Postojna, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1006467. gnb-55045

Vevar Dušan, Golnik 83, Golnik, potrdilo
o opravljenem izpitu o strokovni usposob-
ljenosti za trgovca, leta 1994, izdano na GZ
Slovenije. gnh-54739

Vodušek Tadej, Partizanska cesta 49, Tr-
bovlje, delovno knjižico št. 871. gny-54597

ŽONTA TRANSPORT s. p., Gaji 44, Ce-
lje, TIR certifikat, št. 1088 za polproklopnik
KOGEL, reg. št. C3-62CE. gns-54853

Župevec Zoran, Srebrniče 21, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 42558, ser.
št. A 0415616, izdana 16. 10. 1978 v No-
vem mestu. gnz-54596
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Uradni list
Ena zgoščenka (CD-ROM) – en letnik uradnega lista.

Zakaj bi omare ali police zatrpali z metri in kilogrami uradnih listov, če vsako leto izidejo prav vse
strani uradnega glasila na zgoščenki. CD-ROM vam ponuja prijazno iskanje želenega besedila
in hkrati zagotavlja trajnost in nespremenljivost laserskega zapisa.

Število Cena za
uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan DDV

letniki: 1995–2000 na CD-ROMURepublike Slovenije

Ob nakupu vseh letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

CD-ROM letnik '95 '96 '97 '98 '99 2000

kosov

štev. uporabnikov

Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec  DA NE

Datum Kraj

Podpis pooblaščene osebe
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